
EDITAL - 8º. SALÃO DE ARTES VISUAIS DE INDAIATUBA – 2022

O 8º. Salão de Artes Visuais de Indaiatuba - 2022 é realizado pela Prefeitura

Municipal de Indaiatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

1. OBJETIVOS
1.1. Incentivar a produção de Artes Visuais;

1.2. Contribuir para a construção e consolidação da sociedade local, cultivando

atitudes de ética, respeito com o próximo e com a vida e estímulo à

propagação de valores humanos na sociedade;

2. FINALIDADE

2.1. O 8º Salão de Artes Visuais de Indaiatuba será aberto ao público de 1º a

18 de dezembro de 2022, tendo por finalidade constituir-se em espaço anual

para a exposição e premiação dos artistas plásticos locais, nas diferentes

modalidades das Artes Visuais, descritas no Capítulo II,  item 3.

3. DAS CATEGORIAS
3.1. O 8º Salão de Artes Visuais de Indaiatuba – 2022 adota a classificação

internacional de artes visuais para categorização das inscrições e premiação. O

conceito de Artes Visuais inclui diversos domínios da criação estética e acolhe

todas as expressões artísticas, cujo denominador comum seja o visual, do

desenho ao vídeo. Assim sendo, poderão ser inscritas exclusiva e tão somente

as obras de artistas residentes em Indaiatuba – SP nas seguintes categorias:

I. Pintura (tintas óleo, acrílica, aquarela e outras);

II. Escultura;

III. Gravura;

IV. Fotografia;

V. Desenho (desenho livre, histórias em quadrinho, caricatura e charge);



4. DAS INSCRIÇÕES, DA SELEÇÃO E DA DEVOLUÇÃO DE OBRAS
4.1. O processo de inscrições acontecerá da seguinte forma:

4.1.1. Das pré-inscrições:

I. A pré-inscrição deverá ser realizada exclusivamente através de

formulário eletrônico disponível em:

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/cultura/concursos/salao_de_artes_visu

ais/, das 12h00min do dia 14 de Outubro às 12h00min do dia 04 de

novembro de 2022;

II. O responsável pela inscrição obrigatoriamente deverá ser maior de 18

anos;

III. Todos os comunicados da Comissão Organizadora serão feitos através

do e-mail (cultura.salaodeartesvisuais@indaiatuba.sp.gov.br), portanto,

atente-se para a importância de fornecer corretamente os dados do

e-mail no formulário de pré-inscrição. A Comissão Organizadora não se

responsabilizará, sob qualquer hipótese, por dados e/ou arquivos

anexados incorretamente na ficha de pré-inscrição;

IV. No ato da pré-inscrição, o proponente deverá enviar através de

formulário o documento de identidade (RG ou CNH) e comprovante de

endereço em seu nome, sob pena de desclassificação. Caso o

comprovante de endereço não esteja em seu nome, o interessado deve

anexar também outros documentos que comprovem a veracidade da

informação (Ex: contrato de aluguel);

V. No ato da pré-inscrição, o candidato deverá fazer o upload de até três

fotografias da obra concorrente. Esse material será utilizado no processo

de pré-seleção pela Comissão Julgadora.

VI. O candidato deverá preencher, obrigatoriamente, uma ficha de inscrição

completa para cada obra concorrente, sob pena de desclassificação.

VII. Formulários com dados incompletos e/ou que não contiverem os itens

solicitados serão automaticamente CANCELADOS;

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/cultura/concursos/salao_de_artes_visuais/
https://www.indaiatuba.sp.gov.br/cultura/concursos/salao_de_artes_visuais/
mailto:cultura.premioacrisiodecamargo@indaiatuba.sp.gov.br


4.2 Da pré-seleção, efetivação das inscrições, entregas, seleção e
devolução das obras:

4.2.1 Os membros do júri farão a pré-seleção dos trabalhos inscritos mediante

análise das fotografias anexadas à ficha de inscrição. As obras concorrentes

consideradas aptas nessa fase por esse júri técnico-artístico deverão ser

entregues na sede da Secretaria Municipal de Cultura para a efetivação da

inscrição. O candidato deverá entregar as obras presencialmente no período

dia 17 de novembro ao dia 23 de novembro de 2022 das 08h00 às 17h00 (de

segunda a sexta-feira), no Centro de Convenções Aydil Pinessi Bonachella,

Rua das Primaveras, número 210, Jardim Pompéia, Indaiatuba, São Paulo.

4.2.2 A ficha do ANEXO I deste edital deverá ser entregue, obrigatoriamente,

constando nome do artista e da obra, técnica empregada, dimensões, ano de

execução, valor e demais informações que forem convenientes, com a devida

assinatura do artista, acompanhadas de breve Currículo e obra física

devidamente identificada conforme documento do ANEXO II deste edital, sob

pena de desclassificação.

4.2.3 Cada artista poderá inscrever-se em quantas categorias de Artes Visuais

quiser (conforme item 3 deste edital), mas com um limite de até três obras por

categoria.

4.2.4 Cada uma das obras inscritas deverá conter uma etiqueta autoadesiva de

identificação (utilizar modelo do ANEXO II), que deverá ser colocada no verso

da obra, constando o nome do artista, título da obra, técnica, valor (se estiver à

venda) e contato telefônico, no momento da entrega da obra na Secretaria de

Cultura.

4.2.5 Somente serão aceitas obras produzidas a partir de 2020 e não expostas,

nem premiadas, em qualquer outra mostra/concurso de artes visuais, nacional

ou internacional.

4.2.6 Os participantes selecionados para compor o salão serão notificados por

correspondência eletrônica através do e-mail:

cultura.salaodeartesvisuais@indaiatuba.sp.gov.br a partir do dia 28 de

novembro de 2022.

mailto:cultura.premioacrisiodecamargo@indaiatuba.sp.gov.br


4.2.7 O envio e a retirada das obras são de responsabilidade exclusiva dos

inscritos. A Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP

não se responsabilizará por danos que os trabalhos enviados sofram, desde

sua chegada até a retirada, cabendo aos artistas segurá-los contra riscos de

qualquer natureza.

4.2.8 As obras não selecionadas na segunda fase de trabalhos da Comissão

de Seleção deverão ser retiradas pelo próprio artista ou por seu representante

legal de 19 a 22 de dezembro de 2022, no Centro de Convenções Aydil

Bonachella, das 9 às 16 horas (de segunda a sexta-feira).

4.2.9 A obras não retiradas no prazo determinado serão automaticamente

incorporadas ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, deixando o

artista de obter a posse/propriedade sobre a referida obra firmando declaração

para tanto.

4.2.10 É vetada a participação no 8º Salão de Artes Visuais de Indaiatuba –

2022 de todas as pessoas envolvidas na organização do evento e na seleção

das obras, assim como os responsáveis por oficinas de desenho e pintura da

Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Indaiatuba-SP.

5. DAS OBRAS / ARTES VISUAIS
5.1 As obras deverão estar em condições de exposição (com ganchos, pitões

etc.) sem causar danos físicos ao Salão. Fica o artista responsável pela

montagem dos trabalhos que requeiram materiais e equipamentos especiais,

como por exemplo, instalações, esculturas e outros.

5.2 As obras não podem ocupar uma área maior que 3m de altura e 2m de

largura.

5.3 Os desenhos deverão ser protegidos por vidro ou acrílico e as obras

emolduradas ou em condições de exposição.

5.4. As obras da categoria Fotografia, no tamanho mínimo 30 x 40, deverão

estar montadas, obrigatoriamente, sobre painel em acrílico, papel cartão ou

outro material que garanta a estabilidade de sua exposição.



6. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1 A seleção e premiação das obras serão realizadas por uma Comissão

composta por 3 (três) pessoas entre artistas e críticos de renomada e

reconhecida competência no campo das Artes Visuais, a serem determinados

pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Indaiatuba – SP.

6.2 As decisões da Comissão de Seleção e Premiação são incontestáveis e

irrecorríveis.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1 Todas as obras premiadas em 1º, 2º e 3º lugares, assim como eventuais

menções honrosas, de cada uma das modalidades para o 8º Salão de Artes

Visuais de Indaiatuba – 2021 receberão certificados de participação, conforme

cada uma das cinco categorias definidas no Item 3 deste edital.

7.2 A Comissão Julgadora nomeada pela Secretaria de Cultura da Prefeitura

Municipal de Indaiatuba – SP, conforme definido no Item 6 do presente edital,

definirá as três obras mais significativas entre todas aquelas selecionadas em

cada uma das modalidades, às quais serão outorgados, além dos certificados,

prêmios em dinheiro, nos seguintes valores:

I) Desenho;

1º. lugar - R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)

2º. lugar – R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

3º. lugar – R$1.100,00 (hum mil e cem reais)

II) Escultura;

1º. lugar - R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)

2º. lugar – R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

3º. lugar – R$1.100,00 (hum mil e cem reais)



III) Fotografia;

1º. lugar - R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)

2º. lugar – R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

3º. lugar – R$1.100,00 (hum mil e cem reais)

IV) Gravura:

1º. lugar - R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)

2º. lugar – R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

3º. lugar – R$1.100,00 (hum mil e cem reais)

V) Pintura;

1º. lugar - R$3.300,00 (três mil e trezentos reais)

2º. lugar – R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

3º. lugar – R$1.100,00 (hum mil e cem reais)

7.3 A abertura do 8º. Salão de Artes Visuais, incluindo a cerimônia de

premiação, acontecerá no dia a ser definido e divulgado por e-mail e telefone

informados na formulário de inscrição.

8.  OUTRAS DISPOSIÇÕES

8.1 A Secretaria de Cultura se isenta de qualquer tipo de remuneração pelas
obras, devendo o artista comercializar diretamente as mesmas sem qualquer
envolvimento dos funcionários/equipe técnica;
8.2 A assinatura da ficha de inscrição implica na aceitação na íntegra dos
termos deste edital.
8.3 Os casos não constantes deste edital serão resolvidos, soberanamente,
pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Indaiatuba – SP.

Informações: (19) 3875 6144  /  3894 1867

E-mail: cultura.salaodeartesvisuais@indaiatuba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria Municipal de Cultura
Indaiatuba, 14 de outubro de 2022.

mailto:cultura.festivalderock@indaiatuba.sp.gov.br


ANEXO I

(a ser entregue juntamente com a obra entre 17/11/2022 a 23/11/2022)

Dados Artísticos e da Obra
01-NOME DO ARTISTA:     

02-TÍTULO DA OBRA:     

03-ANO:     

04-DIMENSÕES (Alt. X Larg.) ou (Alt. X Larg. X Prof.):     

05-CATEGORIA:

(  ) Desenho (histórias em quadrinhos, caricatura e charge estão inclusos nesta
categoria)

(  ) Escultura

(  ) Fotografia

(  ) Gravura

(  ) Pintura

06-MATERIAL UTILIZADO:     

08-OUTRAS INFORMAÇÕES / OBSERVAÇÕES:  
   

Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do 7º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE INDAIATUBA

2022.



__________________________, ______

de_______________________________ de 2022

__________________________________________

Assinatura do Responsável



ANEXO II
(a ser entregue juntamente com a obra entre 17/11/2022 a 23/11/2022)

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA INSCRITA

 
Título
________________________________________________

 

Nome do Autor _______________________________________

 

Categoria ____________________________________________

 

Técnica Empregada ____________________________________

 

Ano de Execução ______________________________________

 

 

Data ________/_______/_______

 
Assinatura do Artista
___________________________________

 
Recorte esta etiqueta e cole-a no verso da obra,

no canto superior direito.

 




