
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE EXPOSICOES TEMP0RAR1AS n. 1/2018

PREAM8UL0

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIQA, por Intermedio da Coordenadoria de Memoria e Cultura,
comunica que reaiizara processo seletivo de expositores, conforme autorizagao constante na
Instru^ao Normatlva STJ/GDG n. 24, de 9 de dezembro de 2015, no periodo de:

• Data para entrega das propostas: 23 dejulho de 2018 a 06 de novembro de 2018.

SECAO I - DA APRESENTAQAO DE PROPOSTAS

1.1 Os interessados em Integrar o calenddrio anual 2019 de Eventos e Mostras Temporarias do
Espago Cultural STJ, em Brasilia, deverao apresentar proposta no periodo de 23 de jutho de
2018 a 06 de novembro de 2018.

1.2 As propostas devem se referir a projeto para exposiQao individual ou coletiva de artes
pidsticas e devem ser acompanhadas de dossie do(s) arti&ta(s) ou produtor(es), conforme
formularios em anexo.

1.3 A proposta poder^ ser entregue presencialmente, eletronicamente pelo e-mail
esoaco.culturaliSsti.ius.br ou enviada por Correio em envelope ou embalagem apropriada,
contendo o nome do artista, dirigido i Coordenadoria de Memoria e Cultura do Superior
Tribunal de Justiga, no segulnte enderego: SAFS Q.6 Lote 1, Trecho ill - Edificio dos Plenarios,
2° Andar - CEP: 70.095-900, Brasilia - DF;

1.4 0 Espago Cultural confirmara o recebimento das propostas por e-mail e, na ausencia deste,
por telefone.

1.5 Para efeitos deste normative, considera-se proponente o artista, seu representante legal e
seu produtor.

SEQAO II-DO DOSSlg

2.1 0 proponente deverd enviar dossid preenchldo, conforme formuldrios em anexo (anexos I,
11, III e IV).

SEQAO III - DA DOCUMENTAQAO

3.1 0 proponente dever^ apresentar:

3.1.1 Pessoa Fisica:

a) Copia do documento de Identidade e CPF;

b) Caso seja nomeado representante legal, anexar procuragao e copia do documento de
Identidade e CPF do procurador.

3.1.2 Pessoa Juridica:

a) CdpiadoCNPJ:

b) Cdpia do Contrato Social ou Estatuto Social e alteragdes;



c) Copia da Ata da ultima Assembleia, na qua! conste o nome do representante legal;

d) Cdpia do documento de Identidade e CPF do representante legal da empress.

3.2 No caso de evento coletivo devera ser indicado um titular para a assinatura do Termo de
Compromisso, caso a proposta seja contemplada na selegao.

3.3 A proposta nao selecionada ficarii a disposigao para recolhimento pelo proponents no
prazo de at§ 3 meses, a contar da data da divulgagao do resultado. Ultrapassado o referido
prazo, o Espago Cultural STJ se reserva o direlto de descartar o material.

3.3.1. Em caso de proponentes residentes fora do DF, mediants requerimento enviado por e-
mail e desde que conste seu enderego completo na proposta envlada, serd possivel devolugao
do material via correio.

SEpAO IV - DA SELEpAO E APROVAQAO

4.1 As propostas serao selecionadas por comissao instituida pela Diretona*Geral do Superior
Tribunal de Justiga.

4.2 A aprovagao da proposta nao implicara na garantia de sua inclusao no calendarlo de
exposigoes, que so se efetivara com a assinatura do Termo de Compromisso de Uso do
Espago Cultural STJ.

4.3 O proponents selecionado ou seu representante legal fica impedldo de modificar o projeto
apresentado, salvo expressa autorizagao da Coordenadoria de Memoria e Cultura do Superior
Tribunai de Justiga, comprometendo-se a apresentar por ocasiao da exposigao obras no
mesmo estilo, t^cnica e conceito daquelas retratadas na proposta, ficando a criterio da
Coordenadoria de Memoria e Cultura solicitar ao artista a retirada ou a troca da obra
destoante. (mediants justiflcatlva previa?)

4.4 0 artista selecionado sera convocado e assinard o Termo de Compromisso de Uso do
Espago Cultural STJ, ocaslSo em que deverd se declarer ciente das normas contidas neste
Edital.

4.5 Os dados de contato do artista (telefone, enderego completo e e-mail) deverao fazer parte
da proposta, mesmo que ele seja representado por um(a) curador(a}.

SE^AO V - DOS CRITiRIOS DE SELEQAO

5.1. A comissao de selegao observara os crit^rios a seguir elencados:

a) Adequagao do projeto ao espago fisico;

b) Qualificagao do projeto; orlginalidade e qualidade tecnica;

c) Expectativa de interesse do pubiico: projeto Inedito e atratlvldade do tema;

d) Perspectiva de contribuigao ao enriquecimento sociocultural da comunidade;

e) Adequagao a imagem instltuclonal do Superior Tribunal de Justiga.



SEgAO VI - DA COMERCIALIZAQAO DAS OBRAS

6.1 Fica a criterio do artista a comercializacao ou nao das obras, nao sendo autorizada, por^m,
a colocagao dos pregos nas respectivas etiquetas. Os preqos das obras poderao constar em
tistagem especifica, disponibilizada na sala de exposigao ou na recepQao dos espaqos.

6.2 A negociaoao deverd ser felta diretamente entre o artista ou seu representante legal e o
comprador, isentando-se o Superior Tribunal de Justl^a de quaiquer responsabiiidade ou
participaQao na transaqao.

6.3 O artista deveri apresentar formalmente ao Espago Cultural STJ a lista das obras vendidas,
dos compradores e dos responsavels peta retlrada das obras.

6.4 As obras vendidas somente poderio ser retiradas do Espago Cultural STJ ao t^rmlno da
exposigao.

6.4.1 Em casos excepclonals e com autorlzagao do Espago Cultural STJ, a obra que necesslte
ser retlrada antes do encerramento da exposlgao deverS ser Imediatamente substltulda.

6.5 A entrega das obras aos compradores serS de Inteira responsabiiidade do artista ou do seu
representante iegai.

8.6 0 seguro das obras serd de responsabiiidade do artista.

6.7 Cabe ao artista manter piantonista(s), se entender necessario, durante o perlodo da
exposlgao para atendimento ao publico.

SEQAO VII - DA DIVULGACAO

7.1 O Superior Tribunal de Justiga, a seu criterio, oferecera servigos de divulgagao junto i
imprensa e ao seu publico interno.

7.2 0 artista deverl disponibitizar ao Tribunal, em meio digital e no prazo de 60 dias
antecedentes a abertura da exposlgao, release e texto de apresentagao da mostra, aiem de
material fotografico com imagens das obras em alta resolugao (minimo 300 dpi),
acompanhadas das respectivas fichas tecnicas, com a finaiidade de divuigaggo na imprensa
interna e externa.

7.3 0 Superior Tribunal de Justiga produzira material de divulgagao em meio digital, dentro

dos padroes e prazos estabelecidos peia Administragao, e o disponibiiizard ao artista.

7.4 Paralelamente ao Espago Cultural STJ, o artista deverd colaborar com a divulgagao do
evento.

7.5 Com 30 dias de antecedencia da data de inauguragao da exposlgao, o artista deverd
fornecer informagoes precisas sobre as obras a serem expostas, tals como quantidade, tituio,
dimensio, tecnica e prego, incluindo moidura ou base das obras. Tais informagoes ser3o
utilizadas para a confecgao da lista de pregos e das placas descritivas de acrtlico que
acompanham as obras na exposigSo. No caso do nao fornecimento dessas informagoes no
prazo assinalado acima, sera de inteira responsabiiidade do artista a confecgao das placas e
da lista de pregos.



SEQAO viil - DA CONTRAPARTIDA

8.1 Em contrapartida ao uso do Espago Cultural STJ e aos servigos oferecidos pelo Tribunal,
que incluem programagao visual, iluminagao, cobertura televisiva, radiofdnica e fotografica, o
artista selecionado doara a pinacoteca do Superior Tribunal de Justiga 1 (uma) obra de arte, de
sua autoria, dentre as obras que participarem da exposigao.

8.1.1 Para a escoiha de que trata o item 8.1, deverSo ser disponlbilizadas, pelo artista, pelo
menos 3 (tres) obras.

8.1.2 A escoiha da obra a ser doada sera reaiizada por ocasiao da desmontagem da exposigao.

SEQAO IX - DISPOSigOES 6ERAIS

9.1 A realizagao do coquetel, evento recomendado por oficlalizar a abertura da exposigSo
perante o pubiico e a midia, tem carater opcional e correra as expensas do artista.

9.2 0 artista ou seu representante legal devera fornecer os dados pessoais dos funcionarios
que trabalharao no coquetei, bem como a placa do veiculo que efetuara o transporte do
material do buffet.

9.3 0 Superior Tribunal de Justiga compromete-se com a cessao gratuita dos espagos em
perfeito funcionamento, bem como a estrutura de apoio para a realizagao do coquetel (copa,
equipe de limpeza e de seguranga durante a abertura).

9.3.1.0 coquetel se realizari no horario das 18h30 lis 21h.

9.4 A montagem da exposigao sera reaiizada em dia e horario pr6-estabelecidos pelo Espago
Cuiturai STJ. A desmontagem realizar-se-a no primeiro dia litii posterior ao dia de
encerramento da exposigao.

9.5 0 artista devera providenciar e arcar com os custos de embaiagem, seguro e transporte
das obras, bem como os materiais e equipamentos especificos para montagem nao
dtsponiveis no Espago Cultural. O STJ nao se responsabitizara por eventuais danos causados
as obras ou a terceiros, sendo a responsabilidade exclusiva do artista.

9.6 0 artista ou seu representante legal devera estar presente na chegada e na saida das obras
do Espago Cultural STJ, bem como acompanhar, em tempo integral, a montagem e a
desmontagem da exposigao, responsabilizando-se por eventuais ocorrencias que tragam
prejuizo de qualquer natureza as obras de arte. A montagem e a desmontagem da exposigao
serao de inteira responsabilidade do artista, devendo ser respeitados os horarios e as normas
do STJ.

9.7 As obras de arte deverao ter autorizagao do Espago Cultural STJ e da Secretaria de
Seguranga para entrada e saida do STJ.

9.8 0 artista concede ao Espago Cultural STJ o direito de uso de imagem das obras para fins
de divulgagao.

9.9 O Superior Tribunal de Justiga nao se responsablllzara por qualquer pagamento devido
pelo artista em virtude da exposigao reaiizada.

9.10 0 Superior Tribunal de Justiga dlsponibilizard ao artista plantas baixas com as
respectivas medidas dos espagos a serem utilizados.

9.11 Caso ocorram danos aos equipamentos ou as instalagdes do Espago Cultural STJ,
ocasionados pelo artista ou por sua equipe durante os periodos de montagem e desmontagem
da exposigao, o dnus de reposigao e ressarcimento sera de responsabilidade do artista. 0
Superior Tribunal de Justiga reserva-se o direito de, a seu exclusivo criterio, pptar pela



execugao direta dos reparos e, na sequencia, comunlcar formalmente ao artista, para efetuar o
ressarcimento.

9.12 Em caso de exposi^ao individual, o artista selecionado flcard impedido de apresentar
propostas no edital subsequente ao que participou.

9.13 O descumprimento de qualquer disposigao deste Edital por parte do artista podera
acarretar o cancelamento da exposlgao, ou, ainda, o impedimento da sua participaQao em
futuras mostras no Tribunal.

9.14 O cancelamento da exposi^ao por requisigao do artista, ap6s assinatura do Termo de
Compromisso, poderd acarretar o impedimento de sua participagao em futuras mostras no
Tribunal.

9.15 0 Espago Cultural STJ, por conveniSncia ou oportunidade administrativa, podera adiar,
antecipar ou cancelar o evento a qualquer tempo, sem que desse ato decorra direito a
indenizagao.

9.16 Outras informagdes e disposigdes correlatas poderao ser obtidas na Coordenadorla de
Memdria e Cultura do Superior Tribunal de Justiga, pelos telefones 3319-8521, 3319-8460 e
3319-8373 ou pelo enderego eletrdnico espaco.cultural@sti.ius.br.

alter D1 Noleto Costa

Diretora-G^r^'em substltuigao
Supcriorl^nbunal de Justiga



DOSSIE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE EXPOSIQOES TEMPORARIAS n. 1/2018

ESPAQO CULTURAL STJ

SECRETARIA DE DOGUMENTAgAO

COORDENADORIA DE MEMORIA E CULTURA

SEQAO DE MEMORIA E DIFUSAO CULTURAL



Anexo I

CURRiCULQ

(Se a proposta for ccletiva, cacfa artista deverd enviar o currlculo Individualmente)

NOME

ENDERECO

TELEFONES

E-MAIL

FORMA?AO

ATtVIDADES PROFISSIONAIS

DADOS DO CURADOR (SE HOUVER)

Nome:

Endere9o:

Telefone:

E-mail:



Anexo II

PORTFOLIO

Para compor o portfolio, o(a) artista devera reunir em uma pasta os materials
disponiveis de divulgagSo de suas atividades artisticas, como per exempio, os listados
abaixo:

FOTOS COLORIDAS DAS OBRAS OU FOTOS DE OBRAS REPRESENTATIVAS
DO ESTILO OU TECNICA QUE SERA DOMINANTE NA EXPOSIQAO PROPOSTA;

RECORTE DEJORNAIS;

CRiTICAS PUBLICADAS NA IMPRENSA;

catAlogos, etc.



Anexo 111

PROPOSTA

Neste campo o(a) artista deverd redigir a proposta da exposipSo. Nela deve constar a
intenpao do(a) artista com relapao ao(5) tipo(s) de obra(s). a(s) tPcnica(s). o(s)
conceito(s), e qualquer outra informapao relevante ao trabalho apresentado.

TfTULO PROPOSTO PARA A MOSTRA

CONCEITO E JUSTIFICATIVA DA MOSTRA

TECNICA(S) UTILIZADA(S)

QUANTIDADE APROXIMADA DE OBRAS A COMPOR A MOSTRA

DIMENSOES APROXIMADAS DAS OBRAS QUE COMPOEM A MOSTRA



Anexo IV

COQUETEL DE ABERTURA (OPCiONAL)

Breve descri?So do coquetel, monitoria e outros, quando for o case, e sempre as
expensas do proponente.


