
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL 

DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRODUÇÃO PARA A VIRADA 

CULTURAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA torna público que receberá propostas de eventuais 
profissionais interessados na prestação de serviço técnico de assessoria de planejamento e 

gerenciamento de produção para a edição desse ano da Virada Cultural da cidade de São Paulo, 

conforme as especificações e demais condições previstas neste Edital. 

 PROPÓSITO DE TRABALHO 

 Ao longo de 24 horas de intensa programação, a Virada Cultural realiza atividades de 

diferentes linguagens, tais como música, circo, teatro, dança, artes visuais, cinema, cultura 
popular, entre outras. A oferta gratuita de apresentações é essencial para promover o consumo 

diversificado e, por consequência, a formação de uma plateia mais informada e consciente - o 
que acreditamos ser esse um passo importante na formação do cidadão. A prestação do serviço 

técnico profissional de assessoria de planejamento e gerenciamento de produção cultural para a 

Virada Cultural será desenvolvida junto à Coordenadoria do evento e terá duração estimada de 
três meses, considerando, por certo, a data da efetiva formalização da contratação após os 

trâmites regulamentares, compreendendo, especialmente, o seu período de pré e pós-
produção. 

 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

A prestação de serviço objeto deste Edital compreende todas as atividades necessárias à 
assessoria de planejamento e gerenciamento de produção cultural para o evento Virada 

Cultural, em especial: 

Eventual levantamento, sistematização e análise de dados e informações relativos a: eventos 

culturais; área de abrangência (território) da Virada Cultural, considerando, inclusive, possível 
fluxo de pessoas, tipo de programação cabível, edições anteriores e público alvo de cada 

atração; novos espaços passíveis de integrar a programação do evento; 

Auxílio ao implemento da estratégia de comunicação junto a espaços culturais e gastronômicos 

e demais instituições que mantenham programação continuada, visando a possíveis parcerias 
com a Virada Cultural; 

Diagnóstico dos locais, em especial, de uso comum, como ruas e praças, onde acontecerá o 
evento;  

Supervisão da execução do cronograma de andamento das atividades, de acordo com o 
calendário de ações proposto pela Coordenação do evento;  

Assessoramento da Coordenação do evento no relacionamento com artistas e seus empresários 

/ produtores, no que tange à solicitação e análise da documentação necessária à instrução dos 

processos de contratação, negociação de valores de cachês e demandas específicas de cada 
apresentação, com o devido acompanhamento das programações; 

Planejamento da disposição dos palcos, considerando a locação, no espaço, de camarins, 

banheiros químicos, torres de  som e luz, barreiras de público, geradores, acessos de carga e 

presença de artistas, entre outros aspectos relevantes;  

Consolidação do Rider de som e luz único, que atenda a todas as programações de cada palco, 
propondo as adequações técnicas cabíveis para a realização de cada apresentação; 



Monitorar os trabalhos de montagem estrutural dos equipamentos e instalações utilizados no 

evento;  

Acompanhar a execução do cronograma das apresentações em cada palco; 

Auxilio na produção e apresentação do relatório de avaliação final do evento; 

Participação dos contratados em reuniões com a Coordenação do evento, auxiliando no registro 
em ata das discussões e encaminhamentos realizados, e nas demais atividades que demandem 

sua disponibilidade presencial. 

 PROCESSO SELETIVO E REMUNERAÇÃO  

 Serão preenchidas até 15 (QUINZE) vagas e a remuneração prevista será de R$ 33,40 (trinta e 

três reais e quarenta centavos) por hora efetivamente trabalhada, mediante apresentação de 

relatório / planilha de atividades desempenhadas pelo contratado e correspondente ateste 
mensal por parte da Coordenação do evento, com limite de 480 (quatrocentas e oitenta) horas 

de trabalho em relação a cada contratado; 

O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, e abrange todos os custos e despesas 

direta ou indiretamente envolvidas na realização do serviço, não sendo devido nenhum outro 
valor, seja a que título for. 

Os contratados deverão abrir conta bancária própria e única, no Banco do Brasil, para 

movimentação dos aportes recebidos da Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o 

estipulado no Decreto n° 51.197 de 22/01/2010 e alterações posteriores. 

A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos, 
contratos ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, 

realizados pelo contratado para fins do cumprimento do contrato com a Secretaria Municipal de 

Cultura. 

Os interessados em participar desse chamamento deverão protocolar sua manifestação de 
interesse junto ao Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, situado à Avenida São João, n° 

473, 6º andar, entre às 14h e 17h, até o dia  

11 de abril de 2017, acompanhada de currículo completo com indicação dos dados pessoais, de 

formação e experiência profissional, com destaque para as ações desenvolvidas nas áreas de 
produção de megaeventos culturais, planejamento, logística e desenvolvimento de atividades 

em palcos externos e/ou ao ar livre. 

As propostas dos eventuais interessados serão analisadas pela Coordenação de Programação do 

Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, levando em consideração, em especial: 

- Experiência profissional nas áreas de produção de mega-eventos culturais, planejamento, 

logística e desenvolvimento de atividades em palcos externos e/ou ao ar livre; 

- Vasto e comprovado repertório cultural diversificado; 

- Capacidade de colaboração em equipe multidisciplinar, 

- Articulação com artistas e produtores. 

Com base na análise técnica realizada, havendo mais interessados qualificados do que o 
número de vagas previsto, o seu preenchimento será feito mediante análise curricular. 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

Poderão ser solicitadas informações adicionais através do e-mail 
viradacultural@prefeitura.sp.gov.br.  

Sugerimos que os interessados estejam informados sobre os principais programas e ações da 
Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, em especial aqueles divulgados na 

página da internet da SMC/PMSP (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/ 
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