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QUAIS SÃO OS EDITAIS SETORIAIS 2019?
Você que pretende apresentar propostas para apoio cultural através do Fundo de Cultura da Bahia
- FCBA em 2019 fique atento a este roteiro, nele você encontrará um resumo sobre o processo
seletivo aberto para seleção de propostas culturais dos Editais Setoriais 2019.

SETORIAL DE ARQUIVOS 2019 – RESTAURAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE
ACERVOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO
Valor Global: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para categoria A e R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para a categoria B
Objeto: Apoiar iniciativas da sociedade civil que visem à preservação, difusão e acessibilidade aos
acervos privados de interesse público e social. Considera-se Acervos privados: toda
documentação, em suas diversas tipologias e suportes, produzida ou acumulada por pessoas,
grupos e/ou instituições privadas, cujo conteúdo interessa à sociedade e esteja disponível para
consulta pública.Preservação: intervenção física que promova a longevidade informacional e/ou
do suporte documental (exemplo: higienização, restauração e digitalização).Difusão: classificação,
descrição, indexação, elaboração de instrumentos de referência do acervo (exemplo: produção de
guia, catálogo, exposição e fac-similes).Acessibilidade: ação educativa e cultural que promova o
acesso (exemplo: desenvolvimento de sistemas de gestão/acesso).
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Pedro Calmon - FPC
Contatos: E-mail: fpc.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99691.7314

SETORIAL DE ARTES VISUAIS 2019
Valor Global: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil reais e setecentos
reais).
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Artes Visuais com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e memória na rede produtiva do setor e ações
que dialoguem com outros segmentos, tendo as Artes Visuais como objeto predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

SETORIAL DE BIBLIOTECAS 2019 - APOIO ÀS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS
Valor Global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Objeto: Apoiar propostas voltadas para Bibliotecas Comunitárias no Estado da Bahia para o
desenvolvimento de ações de fortalecimento e estímulo à leitura e à acessibilidade, bem como, de
formação de mediadores e redes sociais e culturais que promovama democratização do acesso ao
livro, contribuindo com os objetivos do Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL).
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Fundação Pedro Calmon - FPC
Contatos: E-mail: fpc.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99691.7314

SETORIAL DE CULTURAS POPULARES 2019 - CAPOEIRA
Valor Global: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Objeto: Apoiar propostas de valorização da Capoeira, visando ao seu reconhecimento,
fortalecimento, preservação da memória e difusão no estado da Bahia.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Centro de Culturas Populares e Identitárias - CCPI
Contatos: E-mail: ccpi.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 99613.3285

SETORIAL DE CIRCO 2019
Valor Global: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Circo com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e memória na rede produtiva do setor e ações
que dialoguem com outros segmentos, tendo o Circo como objeto predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

SETORIAL DE CULTURAS IDENTITÁRIAS 2019
Valor Global: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais que tenham por objetivo a preservação e a promoção das
culturas identitárias, afrobrasileiras, ciganas, indígenas, LGBTQ+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transexuais e Queers), sertanejas, de gênero e etária (infância, juventude e idoso).
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Centro de Culturas Populares e Identitárias - CCPI
Contatos: E-mail: ccpi.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 99613.3285

CULTURAS POPULARES 2019 – VERSÃO PADRÃO
Valor Global: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais que visem o fortalecimento das manifestações tradicionais
populares voltadas à preservação, circulação e registro da diversidade cultural existente na Bahia.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Centro de Culturas Populares e Identitárias - CCPI
Contatos: E-mail: ccpi.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 99613.3285

SETORIAL DE CULTURAS POPULARES 2019 – VERSÃO SIMPLIFICADA
Valor Global: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Objeto: Apoiar financeiramente propostas culturais protagonizadas por mestres, grupos e
instituições que visem o fortalecimento das manifestações tradicionais populares voltadas à
preservação, circulação, difusão e registro da diversidade cultural existente na Bahia.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: Correios
Unidade Executora: Centro de Culturas Populares e Identitárias - CCPI
Contatos: E-mail: ccpi.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 99613.3285

SETORIAL DE DANÇA 2019
Valor Global: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Dança com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e memória na rede produtiva do setor e ações
que dialoguem com outros segmentos, tendo a Dança como objeto predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

SETORIAL DE ECONOMIA CRIATIVA 2019
Valor Global: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Limite máximo por proposta: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)
Objeto: Fomentar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da dimensão econômica da
cultura nas suas diferentes etapas dos ciclos de criação, produção, circulação, distribuição,
consumo e/ou fruição de bens e serviços gerados por segmentos criativos.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Superintendência de Promoção Cultural - Suprocult
Contatos:E-mail: secult.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71)98355.3999

SETORIAL DE LEITURA 2019 – INCENTIVO À FORMAÇÃO DE LEITORES E
MEDIADORES
Valor Global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Objeto: Apoiar propostas de fomento à leitura em seus diversos gêneros e tipologias textuais, no
Estado da Bahia, em espaços e contextos sociais diversos, especialmente com enfoques em
formação de leitores, inclusão social e da cidadania contribuindo para o alcance dos objetivos do
Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL).
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Pedro Calmon - FPC
Contatos: E-mail: fpc.setoriais2019@cultura.ba.gov.br| Tel.:(71)99691.7314

SETORIAL DE LITERATURA 2019
Valor Global: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Literatura com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e memória do setor literário e ações que
dialoguem com outros segmentos, tendo a Literatura como objeto predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

SETORIAL DE MUSEUS 2019
Valor Global: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Limite máximo por proposta: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de museus, que tenham como objetivos a ampliação e
democratização do acesso dos públicos em geral e especializado, a sistematização e difusão de
conhecimentos e informações de bens culturais dos museus, a conservação e a segurança de
acervos e a elevação do nível de qualidade da gestão museológica. Exemplos: Inventários
museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais dos museus; estudos e pesquisas
que fundamentem as ações desenvolvidas em todas as áreas dos museus, no cumprimento das
suas múltiplas competências; ações educativas, fundamentadas no respeito à diversidade cultural
e na participação comunitária, contribuindo para o acesso da sociedade ao patrimônio
museológico; procedimentos de preservação, conservação e restauração que possibilitem a
conservação e a segurança dos seus acervos museológicos; ações de comunicação que constituam
formas de se fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a
propiciar o acesso público; elaboração de planos museológicos participativos compreendidos
como ferramenta básica de planejamento estratégico; e outros formatos de proposições aqui não
especificadas.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC
Contatos: E-mail: ipac.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 99676.7875

SETORIAL DE MÚSICA 2019
Valor Global: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Música com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e memória na rede produtiva do setor e ações
que dialoguem com outros segmentos, tendo a Música como objeto predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

SETORIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARQUITETURA E URBANISMO 2019
Valor Global: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 250.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e R$ 149.700,00 (cento
e quarenta e nove mil e setecentos reais) para MEI
Objeto: Apoiar propostas culturais nas áreas de Patrimônio Cultural (material e imaterial), Sítios
arqueológicos, Arquitetura e urbanismo, que tenham como objetivo a preservação, salvaguarda,
restauração, valorização, pesquisa, inventário, difusão, dinamização, dossiês de pesquisa e
estudos de normatização.No caso de propostas nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, o objeto
deve integrar poligonais de salvaguarda patrimonial decretadas pela União, pelo Estado ou pelo
Município.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC
Contatos: E-mail: ipac.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99676.7875

SETORIAL DE LIVRO 2019 – APOIO À PUBLICAÇÃO POR EDITORAS BAIANAS
Valor Global: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
Objeto: Apoiar propostas de editoras baianas que tenham como foco a edição de livro individual,
coletânea ou coleção de autores baianos, cuja temática seja a cultura baiana em suas diversas
expressões, incluindo a publicação de obras inéditas, raras e/ou valiosas, contribuindo para o
alcance dos objetivos do Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL).

Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Pedro Calmon - FPC
Contatos: E-mail: fpc.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71)99691.7314

SETORIAL DE TEATRO 2019
Valor Global: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Objeto: Apoiar propostas culturais na área de Teatro com o objetivo de estimular a criação,
pesquisa, formação, produção, difusão, circulação e formação de plateia e memória na rede
produtiva do setor e ações que dialoguem com outros segmentos, tendo o Teatro como objeto
predominante.
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB
Contatos: E-mail: funceb.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.: (71) 99718.2315

TERRITÓRIOS CULTURAIS 2019
Valor Global: R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais)
Limite máximo por proposta: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
Objeto: Apoiar propostas de cooperação e/ou intercâmbio abarcando, no mínimo, 03 (três)
municípios baianos de um mesmo Território de Identidade, visando incentivar ações conjuntas e
promover colaboração mútua, interação, troca e circulação de ideias, técnicas, fazeres, saberes,
bens e serviços culturais. A cooperação e o intercâmbio poderão envolver mestres, artesãos,
artistas, agentes, produtores, técnicos, gestores culturais, espaços culturais, comunidades e
grupos culturais, pontos de cultura, instituições e entidades culturais, instituições de ensino no
campo da cultura, escolas culturais, arranjos produtivos, entre outros.
A relação e composição dos Territórios de Identidade da Bahia estão disponíveis em:
http://www.seplan.ba.gov.br/
Quem pode participar: Pessoa jurídica de direito privado que tenha dentre suas finalidades legais
o exercício de atividades na área cultural / Pessoa Física / Microempreendedor individual (MEI)
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento e Correios
Unidade Executora: Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura - SUDECULT
Contatos: E-mail: secult.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 98355.3999

APOIO A GRUPOS E COLETIVOS 2019
Valor Global: R$ 2.000.000,00 (dois milhões)
Limite máximo por proposta: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Objeto: Apoiar pelo período de 1 (um) ano a grupos e coletivos culturais que desenvolvam
trabalho continuado há, no mínimo, 3 (três) anos no estado da Bahia. O apoio poderá ser
renovado por mais um ano. Compreende-se por grupos e coletivos culturais uma base organizativa
formada por artistas, agentes culturais e técnicos que realizam um trabalho continuado, a partir
de uma proposta cultural e/ou princípios estéticos norteadores que os identifica como tal.
Compreende-se por trabalho continuado o desenvolvimento de ações/atividades regulares, como
criação, repertório, ensaios, apresentações, ações de capacitação, incentivo à leitura, reflexão
e/ou formação de público, registro e memória, intercâmbio e diálogo com diferentes agentes do
campo da cultura, entre outras. Tais atividades deverão ter sido realizadas nos últimos anos,
sendo de caráter público e em diálogo com a sociedade, além de estarem de acordo com o campo
e propósito de atuação do grupo ou coletivo cultural, devendo estas, necessariamente, serem
desenvolvidas numa dimensão e perspectiva de investigação e proposição criativa continuada.
A relação e composição dos Territórios de Identidade da Bahia estão disponíveis em:
http://www.seplan.ba.gov.br/
Quem pode participar: Grupos e coletivos culturais que se constituam como pessoa jurídica de
direito privado, como proponente, devidamente representada pelo seu representante legal;
grupos e coletivos culturais que, embora não se constituam como pessoas jurídicas de
direitoprivado, se equiparam para os fins previstos, figurando como proponente todas as pessoas
físicas integrantes do grupo ou coletivo cultural, representadas pelo representante respectivo.
Como Realizar o Envio de Propostas para Inscrição: SIIC – Clique Fomento
Unidade Executora: Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura - SUDECULT
Contatos: E-mail: secult.setoriais2019@cultura.ba.gov.br | Tel.:(71) 98355.3999

COMO PARTICIPAR?
As inscrições para os Editais Setoriais 2019 acontecerão de 09 de setembro a 08 de outubro de
2019.
Há duas formas de apresentação de propostas:
1. Internet, através do Sistema de Gerenciamento de Fomento à Cultura - Clique Fomento
(SIIC).
2. Correios - Os editais que comtemplam esse envio, são: Apoio às Bibliotecas Comunitárias,
Circo, Culturas Identitárias, Culturas Populares – Capoeira, Culturas Populares – Versão
Simplificada, Culturas Populares – Versão Padrão e Territórios Culturais.
INSCRIÇÕES PELOS CORREIOS
Faça o download do Formulário de Apresentação de Propostas 2019 e escreva nele o seu projeto,
preenchendo com os elementos obrigatórios. Organize todas as informações complementares que
considerar importantes para a avaliação da sua proposta pela Comissão de Seleção.

O envelope deve estar identificado com o nome da proposta e título do edital. No envelope
também deve conter os seguintes documentos obrigatórios: Formulário de Apresentação de
Propostas 2019; Planilha Orçamentária 2019; Currículo/Portfólio do Proponente; Documentos
obrigatórios indicados no Edital se houver; Documentos Complementares; e CD-R e/ou DVD com
arquivos gravados (iguais aos apresentados impressos).
INSCRIÇÕES PELO CLIQUE FOMENTO (INTERNET)
O proponente deverá acessar o endereço http://siic.cultura.ba.gov.br/
- Clique Fomento, caso ainda não possua cadastro o proponente deve ir até a opção “MEUS
DADOS” do menu e criar o seu login, mas se já possui um cadastro ativo, verificar se as
informações estão atualizadas e válidas, caso contrário, deve realizar a atualização dos seus dados.
Após, escolher o Edital que deseja concorrer em opção “INSCRIÇÕES ABERTAS” no menu e
inscrever sua proposta.
O sistema é auto-explicativo e os documentos obrigatórios para a inscrição da proposta e demais
anexos que o proponente deseje acrescentarpoderão ser inseridos no sistema através de upload
dos arquivos digitais.
ATENÇÃO: Algumas chamadas terão inscrições exclusivas via CLIQUE FOMENTO (Internet), leia
atentamente o edital.
Evite deixar para enviar a sua proposta nos últimos dias, quando o sistema pode ser
sobrecarregado, e inviabilizar sua inscrição.

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?
• Servidores públicos estaduais ativos (Incluindo Reda e estagiários);
• Integrantes de Comissões dos Editais FCBA 2019;
• Integrantes das Comissões de Pré-Seleção do Fundo de Cultura;
• Integrantes da Comissão Gerenciadora do Fazcultura.
ATENÇÃO: Esta vedação também se aplica a Pessoa Jurídica no caso de um dos membros de sua
diretoria, sócios, e/ou demais estruturas internas possíveis numa instituição (órgãos deliberativos,
de gestão, de controles, conselho fiscal e suplentes, etc.) se enquadrar em um dos casos acima
citados.

COMO A PROPOSTA SERÁ AVALIADA?
As propostas serão avaliadas por Comissões designadas para o Edital e serão formadas por, no
mínimo 05 (cinco) integrantes, podendo ser ampliada de acordo com o número de propostas
inscritas.
As Comissões serão compostas por membros da Sociedade Civil e do Poder Público Estadual,
mantendo-se como princípio o número ímpar e maioria de membros da sociedade civil. Na
formação das Comissões, serão consideradas a atuação na área do edital, experiência em projetos
culturais e a capacidade de avaliar propostas de diversos elos da rede produtiva do setor.

Para avaliação, as Comissões observarão os critérios de seleção estabelecidos nos editais, e
também as diretrizes da Política Estadual de Cultura, a descentralização das ações no Estado, e a
promoção da diversidade de expressões culturais. Serão levadas em consideração o equilíbrio ou
complementação entre os elos da rede produtiva do setor.

O QUE ACONTECERÁ COM A PROPOSTA APÓS ELA SER APRESENTADA?
Serão consideradas inscritas as propostas apresentadas dentro do prazo indicado no Edital e que
tenham sido habilitadas em análise prévia.
A análise prévia é uma verificação para identificar se a proposta está apta a ser inscrita no
processo seletivo e a ser encaminhada para avaliação da Comissão de Concurso.

NÃO serão habilitadas em análise prévia propostas:
a) que tenham início ou término fora dos limites estabelecidos no preâmbulo deste edital,sendo
considerada a indicação da data do Formulário de Apresentação de Propostas (meio físico) ou
“Duração do projeto - Início” (inscrição via internet);
b) que solicitem recursos em valor superior ao limite de apoio por proposta, indicado no Anexo I,
sendo considerada a indicação no total na Planilha Orçamentária de recursos do FCBA (meio físico)
e “Total do Projeto”(inscrição via internet);
c) no caso de pessoa física, MEI e Empresário Individual, que solicitem recursos em valor superior
a 150 salários mínimos, vigente na data do encerramento das inscrições;
d) enviadas em envelopes/embalagens que contenham 2 propostas ou mais, no caso de propostas
enviadas em meio físico;
e) que tenham sido enviadas para endereço distinto do indicado no preâmbulo do edital;
f) que não cumpram o estabelecido no item 4 e seus subitens;
g) que apresentem proposta em formulário de anos anteriores, do FAZCULTURA, de outros editais
ou que não especifique o edital para o qual está concorrendo;
h) que não preencham os campos obrigatórios assinalados no formulário.
O resultado da análise prévia com a relação das propostas inscritas será publicado no Diário Oficial
do Estado e divulgado no site www.cultura.ba.gov.br e redes sociais.

FLUXOGRAMA DE TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA
Apresentação da Proposta Cultural / Análise Prévia (Para Inscrição) / Convocação para Ajustes de
Erro Formal / Análise de Mérito / Resultado Final

ONDE SERÁ DIVULGADO O RESULTADO?
Os resultados parciais e o resultado final serão publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia
disponível em http://www.egba.ba.gov.br/ aba “DIÁRIO OFICIAL VIRTUAL”; no site da Secretaria
de Cultura (www.cultura.ba.gov.br) e/ou no site da Unidade Executora do Edital.

IMPORTANTE: Estas informações não substituem a leitura completa do Edital e seus anexos,
disponíveis no site www.cultura.ba.gov.br, juntamente com respostas para dúvidas frequentes.

