Perguntas Frequentes
Qual é o valor da remuneração?
O valor bruto pago por cada parecer corresponde atualmente a R$ 34,59.
Quais são as áreas culturais para inscrição?
As áreas culturais são:
I – Artesanato
II – Artes Cênicas /Teatro
III – Artes Cênicas / Dança
IV – Artes Visuais
V – Música Erudita
VI – Música (não erudita)
É permitida a inscrição em mais de uma área cultural?
Sim. Para tanto, o proponente deve comprovar os requisitos levando-se em consideração as áreas para as
quais pretende se credenciar.
Quantos pareceres técnicos deverão ser emitidos por um parecerista?
As propostas serão agrupadas em lotes, conforme a área cultural e o projeto do Programa Assembleia
Cultural a que se refiram, sendo a quantidade de propostas em cada lote definida de acordo com o total de
propostas inscritas. Portanto, não é possível definir, a priori, a quantidade de propostas em cada lote.
Quais são os projetos do Programa Assembleia Cultural e suas modalidades?
I – Segunda Musical: música erudita
II – Zás: teatro, contação de histórias, stand up comedy, performance, dança e show de música (exceto
música erudita)
III – Mineiranças: artesanato
IV – Ocupações Artísticas – Teatro: música, teatro infantil e adulto, dança, perfomance e outras modalidades
de artes cênicas
V – Ocupações Artísticas – Galeria de Arte: artes visuais (pintura, desenho, escultura, gravura, documento,
fotografia, instalação etc.)
As avaliações são presenciais?
O parecerista contratado terá acesso por meio virtual ao lote de propostas para sua análise. Portanto, a
avaliação não é presencial, com exceção do Projeto Segunda Musical (música erudita), cujas propostas
consistem em audições.
Qual o contato para mais informações e esclarecimento de dúvidas?
Para esclarecer dúvidas sobre o edital, entre em contato com a Gerência de Relações Institucionais, pelo
telefone (31) 2108-7305, no horário das 11 às 18 horas, ou pelo e-mail selecao.cultural@almg.gov.br.

