
 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO/MODALIDADE CONCURSO FOMENTO AOS 
MUSICAIS 03/2022 

 
 

Para fins deste Edital, serão aceitas inscrições de projetos:
 

a) Produção e apresentação de espetáculos de teatro musical inéditos 
Destinados à produção e apresentação de espetáculos inéditos, com no mínimo duas 
apresentações em equipamentos públicos do Estado de Goiás e ao menos 75% do corpo de 
artistas composto por profissionais goianos. Propostas que envolvam alunos e professores de 
cursos das escolas Basileu França e/ou Gustav Ritter terão prioridade em caso de desempate.

 
 

Quadro de modalidades e respectivos valores para cada projeto
 
 

 
Modalidades 

Quantidade
aprovados

por modalidade
 

Demanda 
espontânea 

 

TOTAL 01 
 
 

 
 
 

 
Quadro de documentação referente a cada modalidade

 
 

 
 
 

 
DEMANDA 

ESPONTÂNEA 

 
 

a) Texto informativo que descreva a proposta 
b)  Carta 
c)  Comprovação dos currículos mencionados na ficha técnica;
d)  Carta de anuência dos responsáveis pelos espaços de realização;  
e)  Roteiro básico do musical;
f)  Grade da proposta da temporada/turnê, especificando
periodicidade das atividades a serem oferecidas ao público;
g)  Plano estratégico de divulgação das atividades;
h)  Conceitos norteadores dos processos de seleção e casting dos artistas;

 
 

 

ANEXO I 

EDITAL DE LICITAÇÃO/MODALIDADE CONCURSO FOMENTO AOS 
MUSICAIS 03/2022 – FUNDO CULTURAL 

Para fins deste Edital, serão aceitas inscrições de projetos: 

Produção e apresentação de espetáculos de teatro musical inéditos  
apresentação de espetáculos inéditos, com no mínimo duas 

apresentações em equipamentos públicos do Estado de Goiás e ao menos 75% do corpo de 
artistas composto por profissionais goianos. Propostas que envolvam alunos e professores de 

ileu França e/ou Gustav Ritter terão prioridade em caso de desempate.

Quadro de modalidades e respectivos valores para cada projeto

Quantidade de projetos 
aprovados 

por modalidade 

 
Módulos 

Valor de cada prêmio
por 

modalidade
 

01 
 

Módulo 1 
 

R$ 800 mil

01 projeto  R$ 800.000,00

Quadro de documentação referente a cada modalidade

Texto informativo que descreva a proposta detalhadamente
Carta de aceite e currículos dos convidados; 
Comprovação dos currículos mencionados na ficha técnica; 
Carta de anuência dos responsáveis pelos espaços de realização;  
Roteiro básico do musical; 
Grade da proposta da temporada/turnê, especificando local turnos/horários,  

periodicidade das atividades a serem oferecidas ao público; 
Plano estratégico de divulgação das atividades; 
Conceitos norteadores dos processos de seleção e casting dos artistas;

EDITAL DE LICITAÇÃO/MODALIDADE CONCURSO FOMENTO AOS 

 

apresentação de espetáculos inéditos, com no mínimo duas 
apresentações em equipamentos públicos do Estado de Goiás e ao menos 75% do corpo de 
artistas composto por profissionais goianos. Propostas que envolvam alunos e professores de 

ileu França e/ou Gustav Ritter terão prioridade em caso de desempate. 

Quadro de modalidades e respectivos valores para cada projeto 

cada prêmio 

modalidade 

 
% 

800 mil 
 

100% 

800.000,00 100% 

Quadro de documentação referente a cada modalidade 

detalhadamente, com referenciais; 

Carta de anuência dos responsáveis pelos espaços de realização;   

local turnos/horários,  

Conceitos norteadores dos processos de seleção e casting dos artistas; 


