
                                                                                      
  CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS E AVALIADORES(AS) 

PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE DADOS DA ESCOLA DE CULTURA E ARTES DO 
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ 

 

O Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ, é uma instituição pública voltada para a promoção               

da arte e expressões culturais gerenciado pelo Instituto Dragão do Mar – IDM, por meio de                

contrato de gestão com a Secretaria da Cultura do Governo do Ceará. O CCBJ é um                

espaço de referência para o Grande Bom Jardim – GBJ, composto pelos bairros             

Canindezinho, Granja Lisboa, Bom Jardim, Granja Portugal e Siqueira, que contam com            

mais de 220.000 habitantes. Formação, criação, difusão, economia da cultura, direitos           

humanos. Agregar tudo isso em ações e parcerias tem sido a missão do CCBJ, através de                

uma diversificada programação, que incentiva e difunde ações de democratização e           

descentralização da cultura, promove o acesso e estimula a criação, bem como oferece             

uma programação cultural diversa e de qualidade. 

 

A Escola de Cultura e Artes - ECA do CCBJ agrega os anseios por maior diversidade na                 

promoção de oficinas, cursos livres, laboratórios de pesquisa e criação e cursos de             

extensão para o território do GBJ, Fortaleza e Região Metropolitana. Além disso, conjuga a              

expertise de formações do Instituto Dragão do Mar – IDM, Secretaria da Cultura do Estado               

do Ceará – SECULT e Universidade Federal do Ceará – UFC, no intuito de potencializar a                

difusão da arte criada no Grande Bom Jardim em diálogo com demais agentes culturais da               

cidade. 

CHAMADA 
 
O Centro Cultural Grande Bom Jardim torna público, para conhecimento dos(as)           

interessados(as), o presente processo ora denominado Chamada de Credenciamento de          

Pareceristas e Avaliadores(as) para Composição de Banco de Dados da Escola de Cultura             

e Artes - ECA do CCBJ.  

 

O processo de credenciamento vai compor o banco de dados de profissionais que estarão              

devidamente habilitados(as) para participarem de processos seletivos da ECA que          

englobam a emissão de parecer e/ou avaliação técnica. Para se cadastrar, leia atentamente             

 



                                                                                      
as informações abaixo e preencha o formulário de cadastro, conforme especificações           

delimitadas.  

1. DO OBJETO 
 

O objeto desta chamada é o credenciamento de profissionais do setor cultural e artístico              

(lê-se criação de Banco de Dados da Escola de Cultura e Artes do CCBJ), morador ou                

residente, preferencialmente, no território do Grande Bom Jardim - GBJ, para compor o             

Banco de Dados de Avaliadores(as) e/ou Pareceristas de projetos inscritos nas chamadas            

ou outros mecanismos de seleção realizados pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ,              

quando couber, visando a futura e eventual contratação (lê-se remunerado ou não). 

 

1.1 Categoria de Inscrição para Chamada de Credenciamento de Pareceristas e           
Avaliadores(as) para Composição de Banco de Dados da Escola de Cultura e Artes -              
ECA do CCBJ 
 
1.1.1 - Representante morador (comunidade) do Grande Bom Jardim, preferencialmente; 

 

1.2 - Segmentos:  
 

1.2.1 Música  

1.2.2 Teatro 

1.2.3 Dança 

1.2.4 Memória e Patrimônio Cultural 

1.2.5 Audiovisual  

1.2.6 Cultura Digital 

1.2.7 Circo 

1.2.8 Fotografia  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  
 

2.1 As inscrições desta Chamada ficarão abertas de 20 a 27 de agosto de 2020 e                

possui por objetivo a composição de banco de dados de pareceristas ou avaliadores(as),             

 



                                                                                      
englobando em prestação de serviços (remunerada ou não remunerada). Os(As)          

pareceristas credenciados(as) convocados(as) poderão proceder com a avaliação e/ou         

emissão de parecer técnico das propostas de projetos habilitados nas chamadas ou outros             

mecanismos de seleção promovidos pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ, para as áreas               

culturais e/ou artísticas de: Circo, Teatro, Dança, Cultura Digital, Audiovisual, Memória e            

Patrimônio Cultural, Fotografia e Música. Resultado do credenciamento dia 31/08/2020. 
 

2.2 Poderão inscrever-se:  

Perfil para cadastramento: 

- Tempo de vivência no segmento artístico específico de, no mínimo, 3 anos (podendo 

ser com experiência acadêmica ou prática empírica); 

- Atuação junto ao território do GBJ ou dentro do CCBJ, ou destacada atuação junto              

às periferias; 

- Ensino Médio Completo; 

- No mínimo 18 anos de idade.  

2.2.1 Com Remuneração 

2.2.1.1 Pessoa jurídica com, pelo menos, um CNAE (Cadastro Nacional de Atividade            

Econômica) relacionado à atividade cultural. A apresentação da referida documentação          

deverá ocorrer no ato da contratação. 

2.2.2 Sem Remuneração 

2.2.2.1 Pessoa Física, maior de 18 anos. 

Parágrafo Único: Os(As) interessados(as) deverão estar cadastrados(as) no Mapa         

Cultural-CE, que deve ser acessado a partir do endereço eletrônico:          

https://mapacultural.secult.ce.gov.br ou comprovação de sua experiência através de        

curriculum anexado na ficha de inscrição. 

 
3. DA VEDAÇÃO DE CONVOCAÇÃO 
 

3.1 Os(As) credenciados(as) no banco de pareceristas do CCBJ não poderão ser            

convocados(as) para realizar algum processo seletivo quando: 

 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/


                                                                                      
 
3.1.1 Tenham interesse direto no projeto avaliado; 
3.1.2 Tenham participado como colaborador(a) na elaboração do projeto; 
3.1.3 Tenham relação com o proponente na situação de cônjuge, companheiro(a) ou            
parente e afins até o segundo grau; 
3.1.4 Componham um grupo, empresa ou coletivo em comum com algum(a) proponente; 
3.1.5 Estejam em litígio judicial ou administrativo com o(a) artista proponente ou o(a)             
seu/sua respectivo(a) cônjuge ou companheiro(a). 
 
Parágrafo único: No caso de descumprimento de algum item descrito acima, o(a)            
parecerista ou avaliador(a) estará impossibilitado(a) de exercer sua função na devida           
Chamada, mas poderá ser convocado(a) para chamadas posteriores, desde que em pleno            
acordo com o item 3.1. 
 
3.2 O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato ao CCBJ,               
abstendo-se de atuar no processo seletivo, sob pena de nulidade dos atos que praticar. 
 
4. Consultas e informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail:           

credenciamentopareceristasccbj@gmail.com. 

 

5. A presente Chamada terá validade de 01(um) ano a contar do prazo final das inscrições. 

 

5.2 . Link de Inscrição: https://forms.gle/PBrxhJ3zwyVyQYp6A 
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