
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 
Secretaria Municipal de Cultura 

 
EDITAL DE CADASTRO PÚBLICO DE ESCRITORES 

 
 
A Prefeitura do município de Indaiatuba, no Estado de São Paulo, por meio da SECRETARIA DE CULTURA, lança o 
presente edital com o objetivo de cadastrar ESCRITORES interessados em se apresentar, espontaneamente, em 
espaços públicos determinados pela Secretaria de Cultura. Este cadastro é voltado exclusivamente para escritores 
residentes no município, com obras publicadas em formato de livro físico em papel ou eletrônico, nos diferentes 
gêneros da Literatura, ou seja, Literatura de Ficção e Não Ficção (Romance, Novela, Conto, Ensaio, Biografia, 
Quadrinhos, Literatura de Cordel, Ilustração, Narrativas da Vida Real e Poesia) 
  
1. DO OBJETO  
 
1.1. O presente Edital tem como objeto, o credenciamento e seleção de escritores(as) interessados em participar 
de eventos que possibilitem a divulgação e venda de seus livros, espontaneamente, em espaços públicos abertos e 
fechados, tais como praças, parques, largos, boulevards, ruas, teatros e outros equipamentos públicos da própria 
Secretaria Municipal de Cultura, com calendários de eventos a serem posteriormente divulgados e determinados 
pela mesma. 
 
1.2. É uma iniciativas de estímulo à leitura que visa impulsionar o ambiente e reconhecer, difundir, fomentar e 
facilitar o acesso à literatura. 
 

1.3. O processo do Edital se desenvolverá da seguinte forma: a) Inscrição; b) Seleção; c) Publicação do resultado; d) 

Execução/autógrafos. 

1.4. Este Edital não prevê o custeio de cachês, deslocamento, estadia e alimentação de escritores(as).  

2. DAS ESPECIFICAÇÕES  
 
2.1. Serão aceitas inscrições somente de escritores que estiverem de acordo com as exigências preestabelecidas 
neste edital.  
 
2.2. Serão asseguradas as apresentações/exposições que estiverem cadastradas neste edital e forem consideradas 
aptas por uma comissão de seleção.  
 
2.3. É de responsabilidade da Secretaria de Cultura agendar o local, dia e horário de eventuais apresentações e/ou 
eventos.  
 
2.4. É de responsabilidade do escritor todo o aparato técnico, incluindo a impressão de livros e banners de 
divulgação de seus dados pessoais, banners esses que deverão ser aprovados previamente pela Secretaria 
Municipal de Cultura. Os banners obrigatoriamente devem ter 80 cm de largura e 120 cm de altura. A Secretaria de 
Cultura se responsabilizará pela estrutura de exposição, conforme os diferentes espaços a serem utilizados.   
2.5. A Secretaria de Cultura se isenta de qualquer tipo de remuneração pelos livros, devendo o escritor  
comercializar diretamente os exemplares de suas obras já publicadas, sem qualquer envolvimento  dos 
funcionários/equipe técnica necessários à montagem dos diferentes eventos.   
 
2.6. Cabe à Secretaria de Cultura realizar o acompanhamento das atividades apresentadas exclusivamente no 
Município de Indaiatuba / SP.  
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 3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do Edital de Cadastro Público de Escritores pessoas físicas e/ou jurídicas que satisfaçam as 
condições deste edital e seus anexos.  
 
3.2. Compreendem-se como atividades previstas livros publicados nos diferentes gêneros: 
 
3.2.1 Literatura de Ficção e Não Ficção (Romance, Novela, Conto, Ensaio, Biografia, Quadrinhos, Literatura de 
Cordel, Ilustração, Narrativas da Vida Real e Poesia). 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1. A inscrição do interessado implicará na aceitação total e irrestrita de todas as normas e condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como de todos os termos de seus Anexos, não podendo alegar 
desconhecimento.  
 
4.2. O interessado responsabiliza-se legalmente pelos documentos e materiais apresentados.  
 
4.3. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas das 12h do dia 04 de outubro às 12h do dia 14 de outubro de 
2022, horários de Brasília. 
 
4.4. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente de forma online, mediante preenchimento da ficha de 
inscrição disponibilizada no link www.indaiatuba.sp.gov.br/cultura/escritores. 
 
4.5. No ato do preenchimento da referida ficha de inscrição o interessado deverá fazer o upload de: 
a) comprovante de endereço no município de Indaiatuba/SP, preferencialmente em seu nome. Caso o 
comprovante de endereço não esteja em seu nome, o interessado deve anexar também outros documentos que 
comprovem a veracidade da informação (por exemplo: contrato de aluguel ou outro comprovante em nome do pai 
ou da mãe, desde que este nome conste do documento de identidade);  
b) – curriculum vitae ou curriculum Lattes em que conste os dados de livros publicados (título, editora, ano de 
publicação e ISBN de cada uma das obras);  
c) – eventuais premiações e honrarias recebidas;  
d) – foto da capa e da ficha catalográfica de cada um dos livros citados conforme itens anteriores.  
 
4.6. A Secretaria de Cultura poderá, a qualquer momento, pedir a apresentação dos livros físicos, para fins 
exclusivos de avaliação da Comissão de Seleção.  
 
4.7. Serão desconsideradas as inscrições apresentadas de forma diversa da descrita nos itens anteriores. 

 
5. DO CADASTRAMENTO  
 
5.1. Serão considerados aptos ao cadastramento os inscritos que atenderem na íntegra todas as orientações 
determinadas no item 4 e que atendam o interesse público, avaliados pela Comissão de Seleção, cujos nomes 
serão divulgados na imprensa oficial do município. 
 
5.2. Para o ano de 2022, os aprovados na seleção do item 2,2 serão chamados à participação no Encontro de 
Escritores de Indaiatuba, evento que integrará a programação do Festival Outubro Literário – 2022, em data e local 
a serem posteriormente divulgados.  
 
5.2. O cadastramento não gera direito à contratação/remuneração/chamamento de nenhum dos escritores.  

 
 
 
 

http://www.indaiatuba.sp.gov.br/cultura/escritores
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6. DO CHAMAMENTO  
 
A Secretaria Municipal de Cultura de Indaiatuba entrará em contato com os escritores cadastrados para realização 
de atividades culturais, conforme programação de eventos, em tempo hábil para produção e preparação dos livros 
a serem expostos.  
 

7. DAS VEDAÇÕES 

7.1. Não serão aceitas inscrições que contenham quaisquer conteúdos que infrinjam as leis vigentes no país. 
 
7.2. Não será habilitado(a) o(a) escritor(a) que deixar de prestar informações complementares solicitadas durante 
o processo de chamamento. 
 
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
 
8.1 Uma Comissão de Seleção formada por 03 funcionários da Secretaria Municipal de Cultura de Indaiatuba, mais 
um curador externo, será responsável pela seleção dos livros a serem expostos no Encontro de Escritores de 
Indaiatuba e outros eventos, tendo como critérios a pertinência das obras dentro dos diferentes campos previstos 
no item 4, e desde que estejam em acordo com a moral e os bons costumes, de forma a que todos possam 
colaborar com a construção de uma sociedade ética e igualitária. 
 
8.2 Todas as propostas entregues serão avaliadas seguindo os seguintes critérios: qualidade artística e técnica dos 
candidatos; currículo/portfólio e detalhamento claro e coerente da proposta. 
 
8.3 As decisões da Comissão de Seleção, uma vez comunicadas, serão irrecorríveis. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 
O Resultado com os selecionados será divulgado através da Imprensa Oficial do Município e nos canais de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Indaiatuba (site e redes sociais). 
 

10. DA CONTRAPARTIDA 
 
Como contrapartida o autor deverá se comprometer a doar, no mínimo, 05 exemplares de sua obra para a 
Biblioteca Municipal ou Salas de Leitura indicadas pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
11.1. É de responsabilidade da Secretaria de Cultura o acompanhamento e a supervisão deste Edital, podendo 
tomar providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo e resolver os casos não 
previstos.  
 
11.2. A Prefeitura Municipal de Indaiatuba não se responsabiliza por eventuais irregularidades praticadas pelos 
credenciados.  
 
11.3. Na hipótese das divulgações dos escritores darem causa a prejuízos materiais e/ou morais a terceiros e/ou 
usuários do evento, o mesmo responde pessoalmente nos campos cível e penal. 
 
11.4 A simples inscrição no EDITAL DE CADASTRO DE ESCRITORES já pressupõe a aceitação e concordância com 
todos os termos do presente Edital; 
 
11.5 Casos não previstos neste Edital serão objetos de deliberação da Comissão. 
 
 

Indaiatuba/SP, 03 de outubro de 2022. 


