PERGUNTAS FREQUENTES
4º ENCONTRO DE GRAFFITI

1. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE INSCREVER?
•

Ficha de Inscrição

- o documento em word está disponível no link: http://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/
•
Comprovante de residência, domicílio ou sede no Distrito Federal ou Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE);
•
Proposta de Trabalho e CROQUI da intervenção artística a ser realizada no viaduto da
Galeria dos Estados
- o documento em word está disponível no link: http://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/;
•
Demais documentos que comprovem experiência, como: portfólio artístico, release,
currículo, fotos, declarações, folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, entre outros;
•

Se pessoa jurídica, comprovante de cadastro no CNPJ ou MEI.

2. QUAL O PRAZO DE INSCRIÇÃO?
As inscrições estão abertas de 10 a 23 de novembro de 2020.
3. COMO FAÇO PARA ME INSCREVER?
Para se inscrever, você deve enviar a documentação listada no item 3.2 do edital para um dos emails:
•
•

cgdf@cultura.df.gov.br OU
protocolo@cultura.df.gov.br - Confira as novas rotinas de trabalho da SECEC durante o
período de distanciamento social decorrente da pandemia do Covid19 no link:
http://www.cultura.df.gov.br/nota-oficial-servicos-de-protocolo/

A documentação deve ser enviada preferencialmente em um PDF único de até 20MB. Caso
seja enviado mais um PDF, os arquivos também não devem ultrapassar o tamanho de 20 MB.
4. COMO TRANSFORMAR MEUS ARQUIVOS EM PDF?
Os documentos necessários à inscrição estão disponibilizados em formato aberto. Eles podem
ser preenchidos no word ou similar, no próprio computador, e, depois, salvos selecionando a
opção “salvar como PDF”.
Há ainda programas específicos para transformar fotos e demais documentos em PDF. Caso haja
dúvidas, o/a candidato/a pode entrar em contato com a Subsecretaria de Economia Criativa nos
telefones 3325-6267 ou 99255-0375, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.
5. COMO SEI QUE MINHA INSCRIÇÃO FOI RECEBIDA?
Você receberá por e-mail um número de inscrição.
6. COMO FICO SABENDO SOBRE O RESULTADO?
Acompanhando as publicações no DODF e/ou no site da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa no link: http://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/.

7. POSSO RECORRER QUANTO AO RESULTADO PROVISÓRIO?
Sim. Os recursos serão aceitos no período de 05 dias corridos após a publicação do resultado
provisório. O formulário para recurso está disponível no link:
http://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/
8. E SE EU FOR APROVADO NA SELEÇÃO?
Os artistas que forem aprovados pela comissão de seleção serão orientados quanto à contratação
e a execução de seu croqui. O e-mail informado na inscrição deve estar atualizado e ser
acompanhado nos meses que se seguem.
9. QUAL SUPORTE A SECEC DARÁ AOS GRAFITEIROS?
Material para pintura, lanche, água, álcool em gel, máscara descartável, equipamentos de
segurança tais como andaime e cadeira com cinto de segurança, além do cachê previsto em
Edital.
10. COMO POSSO TIRAR MINHAS DÚVIDAS SOBRE O EDITAL?
Pode enviar um email para: cgdfp@cultura.df.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 33256267 ou 99255-0375.
Você também pode acompanhar as publicações no Instagram do Comitê Permanente do Grafite
do Distrito Federal: @comitedografitedf

