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CONCURSO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO  

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO, nomeada 

pelo Decreto n. 1.803, de 24 de junho de 2021, torna público a abertura de concurso público 

para Formação do Grupo Municipal de Teatro.  

 

  EDITAL  DE CONCURSO Nº 003/2022 

PROCESSO NÚMERO 32937/2022 

INTERESSADO Fundação Municipal de Cultura 

 

OBJETO 

PROMOVER CONCURSO PARA FORMAÇÃO 

DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO, promovido 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, 

por meio da Fundação Municipal de Cultura é dirigido 

a todos os interessados que atendam aos requisitos 

deste Edital e da Lei Municipal 6.859/2018. 

DATA E HORÁRIO DAS 

INSCRIÇÕES 

28 março de 2022 a 11 de maio de 2022, das 08h às 

17h30min. 

LOCAL PARA INSCRIÇÕES 
Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua 

Gumercindo Ferreira, nº 284, Centro, Rio Verde/GO. 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

DAS AVALIAÇÕES 

20 de maio 2022, a partir das 08h30min, na Biblioteca 

Municipal “Rosulino Campos, rua São Sebastião, 511- 

centro, Rio Verde/GO.  

NORMAS LEGAIS 

Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n. 5.558/2009 e 

alterações (6.859/2018), além das demais normas 

pertinentes, desde que não colidentes com o primeiro 

dos diplomas legais mencionados e, subsidiariamente, a 

este Edital. 

ENDEREÇO NA INTERNET - 

E-MAIL 

http://www.rioverde.go.gov.br  

e-mail: licitacao@rioverdegoias.com.br 

DECRETO DE NOMEAÇÃO 

DA COMISSÃO 

 

Nº.  1.803, de 24 de junho de 2021 

 

Na hipótese de não haver expediente nas datas acima referidas, fica este certame 

automaticamente, transferido para o dia útil subsequente àquele, na mesma hora e local. 

 

Todos os atos referentes a Licitação, Edital, Erratas, Atas, Convocações, Julgamentos 

de Impugnações e Recursos, Homologação, Anulação ou Revogação, enfim, TODOS os 

atos, serão publicados no site Oficial do Município, acima mencionado. O 

acompanhamento do andamento da Licitação em todas as fases é de total 

responsabilidade do Licitante participante. 

 

http://www.rioverde.go.gov.br/
mailto:licitacao@rioverde.go.gov.br
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1. OBJETIVO:  

1.1. PROMOVER CONCURSO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE 

TEATRO, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio da 

Fundação Municipal de Cultura é dirigido a todos os interessados que atendam aos requisitos 

deste Edital e da Lei Municipal 6.859/2018. 

 

1.2. Será concedido auxílio Bolsa de Produção Cultural, nos termos da Lei Municipal nº 

5.558/2009 e alterações. 

 

1.3. Os interessados em participar do concurso deverão atender em atendimento ao Art. 2º - 

A da Lei Municipal n. 5.558/2009, alterada pela Lei Municipal n. 6.859/2018, aos seguintes 

requisitos: 

a) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 

b) Residir no Município de Rio Verde; 

c) Possuir a habilidade artística em teatro; 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições serão feitas na Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua 

Gumercindo Ferreira, nº 284, Centro, Rio Verde/GO, das 08h às 17:30h, devendo os 

interessados apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Comprovante de endereço; 

c) Currículo relacionado a atividades teatrais; 

d) Monólogo (anexo I) 

 

2.2. Os documentos acima mencionados deverão serem apresentados em cópia simples 

acompanhados dos originais, para autenticação por servidor competente. 

 

3. DA AVALIAÇÃO: 

3.1. Serão selecionados 05 (cinco) candidatos, avaliados por comissão formada para esse 

fim específico, sendo 01 (um) membro integrante do Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da cidade de Rio Verde e 02 (dois) profissionais 

com conhecimento artístico na área de artes cênicas, mediante a apresentação do monólogo, 

com duração de no mínimo 04 (quatro) minutos e máximo de 07 (sete) minutos. 

 

3.2. Os monólogos escolhidos para a audição são devidamente aprovados pelo crivo do 

Conselho. A ordem de apresentação dos candidatos será determinada através dos respectivos 

nomes em ordem alfabética. 

 

3.3. Na desistência ou não comparecimento para a efetivação do beneficiário aprovado pela 

banca, bem como afastamento durante a vigência do concurso, haverá cadastro de segunda 

http://www.rioverde.go.gov.br/
mailto:licitacao@rioverde.go.gov.br
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chamada de acordo com o gênero (masculino /feminino), conforme necessidade do espetáculo 

montado pelo grupo. 

 

3.4. A avaliação dos candidatos ocorrerá no dia 20 de maio de 2022, a partir das 

08h30min, na Biblioteca Municipal Rusolino Campos, Rua São Sebastião, N. 511, Centro, 

Rio Verde/GO. Os horários das apresentações devem ser pré-agendados na fundação de 

Cultura de Rio Verde/GO. 

 

3.4.1. Critérios de avaliação dos monólogos: 

a) Interpretação, presença em cena: 30 

d) Memorização de texto; 15 

b) Dicção, afinação; 25 

e) Criatividade na elaboração da cena; 30 

 

3.5. Serão desclassificados os candidatos que tiverem notas abaixo de 50 (cinquenta) 

pontos. 

 

4. DO DESEMPATE; 

4.1. Ocorrendo empate entre os candidatos a preferência será daquele que porventura já 

integre o grupo de teatro atualmente formado. 

 

4.2. Caso o empate ocorra entre candidatos que já compõem o grupo de teatro, o 

desempate será feito pelo Conselho de Cultura por sorteio. 

  

4.3. Caso o empate ocorra entre candidatos que não faziam parte grupo de teatro, o 

desempate será feito pelo Conselho de Cultura por sorteio. 

 

4.4. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS: 

a) Zelar pelo patrimônio da Fundação de Cultura, alocado ao grupo, como: instrumentos, 

equipamentos e figurinos; 

b) Criar cenários e montar peças teatrais; 

c) Comparecer pontualmente nos ensaios e apresentações; 

 

4.5. DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA: 

a) Conceder o auxílio Bolsa Cultural, nos termos da Lei Municipal nº 5.558/2019 e alterações; 

b) Promover reuniões sempre que necessário e convocar os participantes para o 

comparecimento; 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS; 

5.1. Os candidatos maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos deverão 

ser assistidos pelos pais ou responsáveis na inscrição e na assinatura do Termo de 

http://www.rioverde.go.gov.br/
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Compromisso a ser firmado com a Fundação Municipal de Cultura na eventualidade da 

aprovação. 

 

5.2. Durante a vigência do concurso, o beneficiário poderá somar o máximo de 05(cinco) 

faltas, justificadas através de documentos junto à Fundação de Cultura. 

 

5.3. Ocorrendo dúvidas ou omissões relacionadas a este Edital a Comissão avaliadora as 

solucionará, podendo ser contatada na Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua 

Gumercindo Ferreira, nº 284, Centro, Rio Verde/GO, ou pelo telefone (64) 3620-2071, em 

horário de expediente. 

 

5.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Verde – Goiás para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

5.5. Fazem parte integrante deste Edital os anexos abaixo; 

I – Anexo Regulamento e Anexo I e II. 

II – Anexo Termo de Cessão de Direitos Autorais. 

III – Anexo Termo de Concessão de Bolsa. 

 

 

Rio Verde - GO, 23 de março de 2022. 

 

 

 

MÁRCIO HELOISO DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO - REGULAMENTO 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

 

1.1. PROMOVER CONCURSO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE 

TEATRO, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio da 

Fundação Municipal de Cultura é dirigido a todos os interessados que atendam aos requisitos 

deste Edital e da Lei Municipal 6.859/2018.Devido a pandemia do novo Coronavírus, as 

inscrições e avaliações serão realizadas de acordo com as medidas de prevenção á Covid 19 

recomendadas pelas autoridades competentes, conforme legislação vigente. 

 

1.2.  Será concedido auxílio Bolsa de Produção Cultural, nos termos da Lei Municipal nº 

5.558/2009 e alterações posteriores, aos integrantes do grupo de teatro. 

 

1.3. Os interessados em participar do concurso deverão atender ao Art. 2º - A da Lei 

Municipal n. 5.558/2009 alterada pela Lei Municipal n. 6.859/2018, aos seguintes requisitos: 

a) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 

b) Residir no Município de Rio Verde; 

c) Possuir a habilidade artística em teatro 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1. As inscrições serão feitas na Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua 

Gumercindo Ferreira, nº 284, Centro, Rio Verde/GO, das 08h às 17:30h, devendo os 

interessados apresentar os seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Comprovante de endereço; 

c) Currículo relacionado a atividades teatrais; 

d) Monólogo (anexo I) 

 

2.2. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em cópia simples 

acompanhados dos originais, para autenticação por servidor competente. 

 

3. DA AVALIAÇÃO: 

 

3.1. Serão selecionados 05 (cinco) candidatos, avaliados por comissão formada para esse 

fim específico, sendo 01 (um) membro integrante do Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da cidade de Rio Verde e 02 (dois) profissionais 

com conhecimento artístico na área de artes cênicas, mediante a apresentação do monólogo, 

com duração de no mínimo 04 (quatro) minutos e máximo de 07 (sete) minutos. 

 

http://www.rioverde.go.gov.br/
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3.2. Os monólogos escolhidos para a audição são devidamente aprovados pelo crivo do 

Conselho. A ordem de apresentação dos candidatos será determinada através dos respectivos 

nomes em ordem alfabética. 

 

3.3.  Na desistência ou não comparecimento para a efetivação do beneficiário aprovado 

pela banca, bem como afastamento durante a vigência do concurso, haverá cadastro de 

segunda chamada de acordo com o gênero (masculino /feminino), conforme necessidade do 

espetáculo montado pelo grupo. 

 

3.4. A avaliação dos candidatos ocorrerá nos dias a serem definidos no edital, a partir das 

08h30min, na Biblioteca Municipal Rusolino Campos, Rua São Sebastião, N.511, Centro, Rio 

Verde-GO. Os horários das apresentações devem ser pré-agendados na fundação de Cultura de 

Rio Verde-GO. 

 

3.5. DO QUESITO DE AVALIAÇÃO: 

 

 3.5.1. Critérios de avaliação dos monólogos: 

a) Interpretação, presença em cena: 30 

d) Memorização de texto; 15 

b) Dicção, afinação; 25 

e) Criatividade na elaboração da cena; 30 

 

3.6. Serão desclassificados os candidatos que tiverem notas abaixo de 50 (cinquenta) 

pontos. 

 

4. DO DESEMPATE; 

4.1. Ocorrendo empate entre os candidatos a preferência será daquele que porventura já 

integre o grupo de teatro atualmente formado. 

 

4.2. Caso o empate ocorra entre candidatos que já compõem o grupo de teatro, o 

desempate será feito pelo Conselho de Cultura através de sorteio. 

  

4.3. Caso o empate ocorra entre candidatos que não faziam parte grupo de teatro, o 

desempate será feito pelo Conselho de Cultura através de sorteio. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS: 

a) Zelar pelo patrimônio da Fundação de Cultura, alocado ao grupo, como: instrumentos, 

equipamentos e figurinos; 

b) Criar cenários e montar peças teatrais; 

c) Comparecer pontualmente nos ensaios e apresentações; 

 

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO DE CULTURA: 

http://www.rioverde.go.gov.br/
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a)  Conceder o auxílio Bolsa Cultural, nos termos da Lei Municipal nº 5.558/2019 e 

alterações; 

b) Promover reuniões sempre que necessário e convocar os participantes para o 

comparecimento; 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS; 

6.1. Os candidatos maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos deverão 

ser assistidos pelos pais ou responsáveis na inscrição, assinando Termo de Compromisso a ser 

firmado com a Fundação Municipal de Cultura na eventualidade da aprovação. 

 

6.2. Durante a vigência do concurso, o beneficiário poderá somar o máximo de 05(cinco) 

faltas, justificadas através de documentos junto à Fundação de Cultura. 

 

6.3. Ocorrendo dúvidas ou omissões relacionadas a este Edital a comissão avaliadora as 

solucionará, podendo ser constatada na Fundação Municipal de Cultura, localizada na Rua 

Gumercindo Ferreira, nº 284, Centro, Rio Verde/GO, ou pelo telefone (64) 3620-2071, em 

horário de expediente. 
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ANEXO I DO REGULAMENTO –  MONÓLOGOS  

 

ANEXO I – REGULAMENTO 

 

HAMLET, ATO III, Cena II 

 

Texto adaptado para audição. 

HAMLET no posto de diretor teatral, instrui um ator.  

 

“Tem a bondade de dizer aquele trecho do jeito que eu ensinei, com naturalidade. Se encher a 

boca, como costumam fazer muitos dos nossos atores, prefiro ouvir os meus versos recitados 

por um feirante. Não te ponhas a cortar o ar com as mãos, desta maneira; seja temperado nos 

gestos, por 

que até mesmo na correnteza e na tempestade, direi melhor, no turbilhão das paixões, é 

necessário ter moderação para torná-las maleáveis. Oh! Dói-me até ao fundo da alma ver um 

rapagão qualquer reduzir a trapos uma paixão, trovejando no ouvido do público, que, na 

maioria, só apreciam barulho e mímica sem nenhum significado. Dá vontade de açoitar o 

indivíduo que se põe a exagerar em um papel dramático e que pretende ser mais Herodes do 

que ele próprio. Por favor, evita isso! 

Também não é preciso ser mole demais; o bom senso te sirva de guia; acomoda o gesto à 

palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em mira não ultrapassar a simplicidade da 

natureza, porque o exagero é contrário aos propósitos da representação, cuja finalidade 

sempre foi, e continuará sendo, 

servir de espelho à natureza, mostrar à virtude suas próprias feições, à maldade sua imagem e 

ao corpo a impressão de sua forma. O exagero ou o descuido, no ato de representar, podem 

provocar riso aos ignorantes, mas causam tédio às pessoas sensatas, cuja crítica deve pesar 

mais em tua opinião do que os aplausos de quantos enchem o teatro. Oh! já vi serem 

calorosamente elogiados interpretes que, por falar com certa canastrice, nem na voz, nem no 

corpo mostravam nada de bons atores. Sentia-me enjoado, tão abominável era a maneira por 

que imitavam a humanidade. 

Faça uma reforma radical! Já que os bobos não dizem mais do que o que lhes aponta a 

superfície de um texto, são eles que vão a ponto de rir de si mesmos em cena, somente para 

provocarem o riso dos ignorantes, debocham até de momentos merecedores de delicada 

atenção na cena. É vergonhoso, o ator que revela ambição estúpida se valendo de semelhante 

recurso.  

Agora vai, aprontar-te que já entrará em cena.” 

 

Observação:  

Para melhor entendimento do texto é aconselhável que leia a peça completa, 

Hamlet, de William Shakespeare 
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TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  

 

 

CONCURSO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL”, promovido 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura. 

 

 

 

Declaro ser o(a) t i tular exclusivo(a), originário(a), de todos os direitos 

autorais, de âmbito patrimonial e moral,  no que couber, sobre o trabalho por 

mim realizado no CONCURSO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE 

TEATRO”, e na futura participação do Grupo Municipal de Teatro, caso seja selecionado para 

como integrante do mesma, ocasião que cedo e transfiro à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, regularmente inscrita no CNPJ sob o n 0  

02.056.729/0001-05, com sede na Av. Presidente Vargas, 3215 –  Vila Maria -  

CEP: 75.905-900 –  Rio Verde/GO, por meio deste instrumento, de forma total,  

definit iva e exclusiva,  sem qualquer limitação temporal ou territorial, os 

direitos patrimoniais, autorizando-a a utilizar o trabalho executado 

parcialmente ou totalmente,  direta ou indiretamente,  em quaisquer das 

modalidades previstas no artigo 29 da Lei 9.610/98. A presente cessão te m 

caráter irretratável e irrevogável.  

 

 

 Autorizo, caso vencedor/selecionado (a), o uso do trabalho a ser 

executado de forma parcial, total, definitiva e exclusiva, sem qualquer 

limitação temporal ou territorial , os direitos patrimoniais,  autorizando -a a 

utilizar o trabalho a ser executado  parcial ou totalmente,  direta ou 

indiretamente à Prefeitura Municipal de Rio Verde –  GO, comprometendo-me 

e assinando o competente Termo de Cessão de Direitos Autorais e Propriedade 

Intelectual.  

 

 

_____________________________ 

Nome do Participante 

CPF 
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TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA 

 

 

TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA, 

QUE ENTRE SI, CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE RIO VERDE E O(A) 

SR(A) 

___________________________________, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

 

Por este instrumento de concessão de bolsa que entre si fazem, de um lado, a 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC, com sede administrativa na Rua São 

Sebastião nº 511, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 74.145.392/0001-13, representada por 

seu Presidente o Sr. ISAAC PIRES CABRAL, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 

391.390.771-87 no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.320 de 

17/03/1964 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, neste instrumento e de outro lado, 

o(a) Sr(a). 

________________________________________________________________________, 

neste ato, têm como justo e acordados o que segue, regido pelas cláusulas e disposições 

seguintes: 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente termo de concessão é regido pela Lei Municipal 

nº. 5.558/2009 e alterações, Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e Lei Federal nº 8.666 de 

21/06/1993 e suas alterações, protocolo nº 112745/2021, licitação nº 003/2021, na modalidade 

Concurso. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui objeto do presente a concessão de bolsa de produção cultural e consequentemente a 

provisão de auxílio financeiro ao artista componente do Grupo Municipal de Teatro nos 

termos da Lei Municipal 5.558/2009 e alterações (Leis 6.461/2014 e 6.859/2018). 

 

CLÁUSULA SEGUNTA – DO VALOR 

Será concedido auxílio Bolsa de Produção Cultural, nos termos da Lei Municipal n. 

5.558/2009 e alterações, no valor de R$ ____________________. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO SELECIONADO: 

a) Zelar pelo patrimônio da Fundação de Cultura, alocado ao grupo, como: instrumentos, 

equipamentos e figurinos; 

b) Criar cenários e montar peças teatrais; 

c) Comparecer pontualmente nos ensaios e apresentações; 

 

http://www.rioverde.go.gov.br/
mailto:licitacao@rioverde.go.gov.br
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FONE: (0**64) 3602-8070/3602-8021 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA: 

a) Conceder o auxílio Bolsa Cultural, nos termos da Lei Municipal nº 5.558/2019 e alterações; 

b) Promover reuniões sempre que necessário e convocar os participantes para o 

comparecimento; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

a) O presente termo de concessão de bolsa terá vigência de dois anos, a partir da 

assinatura deste termo, enquanto o artista beneficiário atender as condições estabelecidas na 

Lei Municipal nº. 5.558/2009 e neste termo de concessão de bolsa, podendo ser renovada por 

períodos iguais e sucessivos nos ternos parágrafo único do Art. 2º - B, da Lei Municipal nº. 

5.558/2009 (Lei 6.859/2018, alterada pela Lei nº. 7.199/2021). 

b) Durante a vigência do concurso, o beneficiário poderá somar o máximo de 05(cinco) 

faltas, justificadas através de documentos junto à Fundação de Cultura. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Verde – Goiás para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 

litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

     ____________________________________________ 

   FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 

 

_________________________________________ 

********************************* 

Artista  

 

 

 

http://www.rioverde.go.gov.br/
mailto:licitacao@rioverde.go.gov.br

