
OBJETO: selecionar conteúdo digital artístico e cultural autoral, já finalizado, a ser licenciado 

para exibição em plataformas de streaming e mídias sociais do Governo do Paraná 

e da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC), pelo prazo de 

24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

ÁREAS: artes cênicas; música; literatura, livro e leitura; artes visuais; ópera; expressões 

culturais, populares, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais; audiovisual.

VALOR POR PROJETO: R$ 2.000

EDITAL CULTURA FEITA EM CASA

http://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Cultura-feita-em-casa

OBJETO: selecionar curtas-metragens (ficção, documentário ou animação) e longas-

metragens ou telefilmes (ficção, documentário ou animação) não inéditos e já finalizados 

a serem licenciados para exibição em plataformas de streaming e mídias sociais do Governo 

do Paraná e da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC), pelo prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

ÁREA: audiovisual

VALOR POR PROJETO: R$ 2.000 (curta-metragem) 
E R$4.000 (longa-metragem/telefilme)

EDITAL LICENCIAMENTO DE OBRAS AUDIOVISUAIS

http://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Licenciamento-de-Obras-Audiovisuais

OBJETO: premiação de espaços culturais independentes que realizam atividades culturais 
na cidade de São Paulo.

ÁREAS: linguagens circenses; teatro; dança; música; artes plásticas 
e outras linguagens artísticas

VALOR POR PROJETO: R$ 8.000 A R$ 12.000

EDITAL 1ª EDIÇÃO DE PREMIAÇÃO DE
ESPAÇOS CULTURAIS INDEPENDENTES QUE REALIZAM

ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO

https://drive.google.com/file/d/1ojzVSwRnjQJxB5t1NZnnJgSuNPV06bgN/view

OBJETO: incentivar a música entre a juventude, revelar novos talentos e promover o 

intercâmbio artístico-cultural.

ÁREA: música

VALOR POR PROJETO: R$ 710,15 A R$ 2.840,62

EDITAL 7º FESTIVAL DE MÚSICA DA JUVENTUDE
DE PINDAMONHANGABA

http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/site/7o-festival-de-musica-da-juventude-de-pindamonhangaba-virtual/

OBJETO: seleção de propostas para apresentações artísticas virtuais

ÁREAS: múltiplas

VALOR POR PROJETO: R$ 1.500

EDITAL EMERGENCIAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTA
DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

PROJETO “ARTE EM CASA” | VITÓRIA/ES

http://sistemas.vitoria.es.gov.br/docOficial/?tp=template3&c=78

OBJETO: premiação de vídeos produzidos por artistas e profissionais do setor  cultural 

ÁREAS: artes cênicas (circo, dança, teatro); música; artes visuais (pintura, escultura, 

gravura, desenho, design, fotografia, cerâmica, moda e poéticas contemporâneas, etc); 

audiovisual; literatura; patrimônio cultural; artesanato.

VALOR POR PROJETO: R$950

EDITAL CULTURA PARA TODOS | DOURADOS/MS

www.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/EDITAL-DE-CONCURSO-Nº.-0022020SEMC-PARA-
CREDENCIAMENTO-de-Atrações-Culturais-para-serem-apresentadas-on-line-através-do-projeto-“Cultura-para-Todos”-1.pdf

EDITAL ARTE SALVA | MINAS GERAIS
OBJETO: seleção de projetos para realização e execução de vídeos de expressão artístico-cultural 

para serem transmitidos em ambiente virtual

ÁREAS: música; artes cênicas; artes visuais; audiovisual; patrimônio; literatura; e áreas culturais integradas.

VALOR POR PROJETO: R$1.900

http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5618-edital-arte-salva-da-secult-vai-destinar-r-2-5-milhoes-para-
-a-execucao-de-projetos-artisticos-e-culturai

EDITAL ARTE NA REDE | NITERÓI/RJ
OBJETO: seleção de propostas artístico-culturais inéditas em diferentes linguagens, 

para apresentações em plataformas digitais

ÁREAS:  música; artes cênicas; dança; artes visuais; contação de histórias para crianças; literatura.

VALOR POR PROJETO: R$ 1.500

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRYKa5iryMLgG7Eik4BMU_
QyN9vI7gqO71N9MZ09sWaPEHhb0NhDSFqp4o5tYZrO8WEp_EF8BUSfFIO/pub

EDITAL EMERGENCIAL DA CULTURA | ESPÍRITO SANTO

OBJETO: seleção de propostas artísticas e culturais para apresentações no Estado do Espírito 

Santo, com o objetivo de fomentar propostas de apresentação, formação ou outros conteúdos 

artísticos e culturais que possam ser executados e transmitidos ao vivo por meio de linguagem 

audiovisual, bem como para apresentações presenciais após terminada a vigência do estado 

de emergência em saúde pública no Espírito Santo.

ÁREAS: música; artes cênicas (teatro, dança, performance, artes circenses); e expressões culturais 

populares para os públicos adulto e infantil.

VALOR POR PROJETO: R$1.200

https://secult.es.gov.br/edital-emergencial-da-cultura

EDITAL FAC DIGITAL | RIO GRANDE DO SUL

http://www.ubc.org.br/anexos/publicacoes/arquivos_noticias/edital%2001_2020%20fac%20digital%20rs.pdf

OBJETO: seleção de projetos culturais de pessoas físicas que desenvolvam conteúdos digitais

ÁREAS: artes visuais; audiovisual; artesanato; culturas populares; cultura viva; circo; diversidade 

linguística; dança; livro, leitura e literatura; memória e patrimônio; museus; música e teatro.

VALOR POR PROJETO: R$ 1.500

EDITAL PROGRAMA FCC DIGITAL | CURITIBA/PR

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/EDITAL%20013%20FCC%20DIGITAL%20-%20
vers%C3%A3o%20alterada.pdf

OBJETO: seleção de conteúdo audiovisual para difusão no programa FCC DIGITAL nas 

diversas áreas culturais, a ser veiculado nas redes sociais da Fundação Cultural de Curitiba.

ÁREAS: artes visuais; cinema; dança; literatura; música; patrimônio cultural; teatro; circo; 

manifestações culturais tradicionais.

VALOR POR PROJETO: R$ 1.500

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO
PREMIAÇÃO BRASÍLIA JUNINA | DISTRITO FEDERAL

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Edital-5-2020-Quadrilhas-Juninas.pdf

OBJETO: premiação da trajetória dos grupos, coletivos e organizações de quadrilhas juninas do 

Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE

ÁREAS: grupos, coletivos e organizações de quadrilhas juninas

VALOR POR PROJETO: R$ 12.525

EDITAL FAC REGIONALIZADO
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE AJUSTE

COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO À CULTURA
DISTRITO FEDERAL

http://www.cultura.pe.gov.br/editais/edital-funcultura-geral-2019-2020/

EDITAL FUNCULTURA GERAL | PERNAMBUCO

http://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/EDITAL-N%C2%BA-3_2020-FAC-REGIONALIZADO.pdf

OBJETO: seleção  de  projetos  culturais  para  receberem  apoio  financeiro  do Fundo  de  Apoio  

à  Cultura  nas  áreas  culturais  especificadas.

ÁREAS: artes plásticas, visuais e fotografia; artesanato; audiovisual; cultura digital e arte-

tecnologia; manifestações circenses; cultura popular e manifestações tradicionais; dança; design e 

moda; gestão, pesquisa, difusão e captação nas áreas artístico-culturais; literatura, livros e leitura; 

música; ópera e musical; patrimônio histórico e artístico material e imaterial; radiodifusão; teatro.

VALOR POR PROJETO: VARIÁVEL

EDITAL PROJETO MS CULTURA PRESENTE
MATO GROSSO DO SUL

OBJETO: contratação de artistas residentes no Mato Grosso do Sul para apresentação, 

exibição e/ou realização de suas produções.

ÁREAS: artes cênicas (circo, dança, teatro); música; artes visuais; audiovisual; artesanato; 

literatura; patrimônio cultural.

VALOR POR PROJETO: R$ 1.800

http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-PROJETO-MS-CULTURA-PRESENTE.pdf

EDITAL FESTIVAL TE AQUIETA EM CASA| PARÁ

OBJETO: seleção de conteúdos digitais.

ÁREAS: teatro; dança; música; contação de histórias; artes visuais; artesanato; expressões 

culturais populares, afro-brasileiras, indígenas e oriundas de comunidades tradicionais.

VALOR POR PROJETO: R$ 1.500

http://www.secult.pa.gov.br/noticia/secult-publica-edital-festival-te-aquieta-em-casa-em-apoio-artistas-paraenses

EDITAL FESTIVAL CULTURA DENDICASA:
ARTE DE CASA PARA O MUNDO | CEARÁ

OBJETO: seleção de conteúdos artístico-culturais em formato digital.

ÁREAS: música; teatro; dança; circo; literatura; cultura alimentar; audiovisual; artes visuais; 

humor; moda; cultura popular e tradicional; entre outras.

VALOR POR PROJETO: R$ 2.500

http://editais.cultura.ce.gov.br/2020/03/31/cultura-dendicasa/

EDITAL # CULTURAPBNAWEB | PARAÍBA

OBJETO: seleção de propostas culturais em formato digital.

ÁREAS: artes cênicas; artes visuais; literatura; humor; música; patrimônio cultural imaterial. 

VALOR POR PROJETO: R$ 1.200

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-cultura/edital-cultura-pb-na-web

EDITAL PRÊMIO FUNARTE RESPIRARTE

https://www.funarte.gov.br/edital/premio-funarte-respirarte/

OBJETO: seleção de produções artísticas em vídeo, inéditas, realizadas em plataformas digitais.

ÁREAS: circo; artes visuais; música; dança; teatro e artes integradas.

VALOR POR PROJETO: R$ 2.500

EDITAL 5ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO
À CULTURA DA PERIFERIA DE SÃO PAULO/SP

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/edital_5_ed_final_1593449222.pdf

OBJETO: apoio financeiro a projetos e ações culturais propostos por coletivos 

artísticos e culturais em andamento nos distritos ou bolsões com altos índices de 

vulnerabilidade social, especialmente nas áreas periféricas do município de São Paulo.

ÁREAS: múltiplas

VALOR POR PROJETO: R$ 113.921,42 A R$ 341.764,26

OBJETO: seleção de projetos culturais oriundos da produção independente, 

nas áreas culturais e linguagens abaixo especificadas, com o objetivo de incentivar 

as diversas formas de manifestações culturais do Estado de Pernambuco.

ÁREAS: artes integradas; artes plásticas, artes gráficas e congêneres (artes visuais); artesanato; 

circo; cultura popular e tradicional; dança; design e moda; fotografia; gastronomia; literatura; 

ópera; patrimônio; teatro; formação e capacitação, por área/linguagem específica; pesquisa 

cultural, por área/linguagem específica.

VALOR POR PROJETO: VARIÁVEL

EDITAL ALUNO-ARTISTA | UNICAMP
OBJETO: fomento da criatividade e atuação artístico-cultural de talentos da arte. 

A bolsa será concedida exclusivamente aos alunos proponentes regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da Unicamp.

ÁREAS: artes cênicas; artes corporais; artes visuais; audiovisual/cinema;  

música e artes integradas.

VALOR POR PROJETO: BOLSA DE R$509 POR 4 MESES 
E AUXÍLIO COMPLEMENTAR DE ATÉ R$3.000 POR PROJETO.

https://www.sae.unicamp.br/portal/images/Edital_AA_2020.pdf

EDITAL PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO
À DANÇA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP

https://drive.google.com/file/d/1AxUEz-G70rZGLU3LjniuR0_grbUEFeGJ/view

OBJETO: seleção de projetos de dança contemporânea

ÁREA: dança

VALOR POR PROJETO: ATÉ R$ 400.000

EDITAIS PARA REFERÊNCIA
PROMOVIDOS POR ENTES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS


