
2º EDITAL REVIVARTE DE ARTE MURAL

INTRODUÇÃO

O PROJETO REVIVARTE torna público os procedimentos para apresentação de projetos artístico-culturais 
na linguagem de Arte Mural visando à realização de 4 (quatro) painéis no Cingapura Água Branca, situado 
no bairro da Água Branca, em São Paulo.

Serão aceitos e analisados somente os projetos que obedecerem às condições e os requisitos técnicos 
descritos neste edital.

1. OBJETIVO

O presente edital visa selecionar 4 (quatro) projetos artísticos com o objetivo de democratizar e ampliar o 
acesso à arte, bem como incentivar e difundir a diversidade das linguagens e tendências artísticas, 
valorizando a produção artística contemporânea e sobretudo a comunidade.

2. OBJETO E LOCAIS DE REALIZAÇÃO

2.1 Serão selecionados 4 (quatro) projetos de pintura mural a serem realizados durante o segundo semestre 
de 2015 em 4 (quatro) prédios do Cingapura Água Branca, situado no bairro da Água Branca, em São 
Paulo.

2.2 Para os fins deste edital, entende-se por Arte Mural uma pintura executada diretamente sobre a parede.

2.3 A Pintura Mural poderá ser constituída tanto por obras inéditas, incluindo site specific (criadas 
especificamente para o espaço), quanto por obras já realizadas em outros locais e adaptadas para os 
espaços propostos.

2.4 Os projetos selecionados e executados ficarão expostos por tempo indeterminado. 

3. CONDIÇÕES

3.1 Estão habilitados a participar deste edital pessoas físicas com experiência comprovada em arte urbana, 
maiores de idade, residentes no estado de São Paulo e que, preferencialmente, nunca tenham realizado um 
mural individual em uma empena cega com mais de 9 metros de altura.

3.2 As propostas podem ser individuais ou coletivas. Neste último caso, os artistas do coletivo poderão 
participar de apenas uma pintura mural.

3.3. Cada proponente poderá inscrever quantos projetos desejar. Em caso de seleção, porém, poderá 
realizar somente um projeto.

3.4 O proponente deverá elaborar o projeto considerando as características da arquitetura, respeitando as 
proporções e especificidades dos locais apresentadas no ANEXO II.

3.5 Serão desclassificados os projetos que tenham conteúdo de cunho pornográfico e/ou que incitem a 
violência ou uso de drogas.

3.6 O  PROJETO  REVIVARTE poderá solicitar ao proponente a adaptação do projeto selecionado para outro 
espaço não previsto pelo artista.

3.7 Os proponentes selecionados deverão obrigatoriamente participar como educadores em uma oficina  de 
graffiti com os moradores da comunidade, em data a ser definida pelo PROJETO REVIVARTE.

4. PRAZOS, INSCRIÇÕES E RESULTADOS



4.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de Junho de 2015 até às 23h59 do dia 12 de Julho 
de 2015.

4.2 As inscrições e projetos devem ser encaminhados, obrigatoriamente e exclusivamente por e-mail, para o 
endereço: editalrevivarte@gmail.com.

4.3 Os proponentes deverão escrever no assunto da mensagem: “Inscrição : nome artístico do proponente – 
quantidade de projetos enviados” (por exemplo: Inscrição : MUNDANO – 3 projetos).

4.4 Serão desconsideradas as inscrições enviadas após a data de encerramento referida no item 4.1 deste 
edital.

4.5 Os resultados da seleção serão publicados a partir do mês de AGOSTO na página do PROJETO 
REVIVARTE no Facebook (www.facebook.com/projetorevivarte) e também no blog http://
projetorevivarte.wordpress.com/.

5. DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

5.1 No e-mail enviado, o proponente deverá encaminhar os seguintes documentos e materiais:

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I);

b) Currículo do proponente (contendo identificação, formação artística, projetos e/ou exposições 
realizadas);

c) Croqui do(s) projeto(s) para realização da pintura (respeitando a proporção apresentada no ANEXO 
II) e nome das obras propostas;

d) No mínimo 5 e no máximo 8 fotos de graffitis ou pinturas externas já realizadas.

e) O artista pode enviar um breve texto falando sobre os projetos apresentados, mas este item não é 
obrigatório.

5.2. Todos os documentos devem ser enviados em quaisquer destes formatos: png, jpg, doc ou pdf. 

5.3 O ato de inscrição da proposta implica na aceitação de todas as condições estipuladas no presente 
edital.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

6.1 Os critérios de seleção para os projetos são:

a) Atendimento ao Edital, inclusive nos aspectos formais;

b) Excelência do projeto quanto à: qualidade e criatividade;

c) Relevância conceitual e temática: conceitos que evidenciem a importância histórica, cultural e 
artística do projeto apresentado, numa perspectiva de contribuição ao enriquecimento cultural da 
comunidade;

d) Viabilidade técnica: qualificação técnica do artista;

e) Adequação física: compatibilidade com o espaço e os recursos disponíveis.

f) O critério de desempate, caso necessário, será o histórico de atuação do(a) artista

6.2 Serão excluídos automaticamente os projetos cuja documentação estiver incompleta ou não 
obedecerem às condições descritas neste edital.
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6.3 A comissão de seleção, composta pelos membros do PROJETO  REVIVARTE, selecionará até 15 
projetos, os quais serão submetidos aos moradores da comunidade onde serão realizadas as obras. Estes, 
por sua vez, selecionarão, por meio de votação, os 4 projetos a serem realizados. Os artistas não 
selecionados pelos moradores ficarão como suplentes, em ordem de votação, caso algum selecionado não 
possa realizar a pintura, não se obrigando o PROJETO REVIVARTE a chamar os suplentes caso os  4 
selecionados possam desenvolver seus trabalhos.

6.4 As decisões da comissão e dos moradores são soberanas, não cabendo recursos.

6.5 Os 4 proponentes cujos projetos forem selecionados pela comunidade, receberão comunicado com 
instruções para a formalização da concordância quanto às condições de realização, devendo fornecer, 
obrigatoriamente, um comprovante de residência no estado de São Paulo em seu nome, RG e CPF.

7. DA EXECUÇÃO

7.1 As datas e horários das atividades serão definidos, posteriormente, pelo PROJETO  REVIVARTE, 
considerando que o proponente terá até 3 dias corridos para a realização do painel e deverá realizar a 
oficina em 1 dia. Todas as atividades estão previstas para ocorrer entre os meses de Setembro e 
Novembro de 2015.

7.2 O PROJETO REVIVARTE disponibilizará a cada um dos artistas selecionados:

! a) R$ 700,00 (setecentos reais) como cachê pelo trabalho realizado, estando incluso neste valor as 
despesas com transporte, alimentação e impostos.

! b)  20 latas de spray assim como rolos de pintura, bandejas, extensores e tinta látex em diversas 
cores.

! c)  uma plataforma aérea para a execução do painel, assim como o treinamento para sua utilização, 
em data e horário a serem definidos pelo PROJETO REVIVARTE.

7.3 A equipe do PROJETO  REVIVARTE estará presente no local de realização das pinturas, a fim de 
oferecer suporte ao artista no que se refere à logística dos materiais e equipamentos, bem como na 
articulação com a comunidade.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Não poderão participar do edital pessoas com qualquer grau de parentesco com os membros do 
PROJETO REVIVARTE. 

8.2 Pela adesão ao presente edital, o (a) candidato (a) inscrito (a) que venha a ser selecionado autoriza o 
PROJETO REVIVARTE a utilizar os registros das ações e etapas do projeto, bem como as imagens do 
proponente e de seus resultados em mídia impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, 
sem ônus e por tempo indeterminado, para fins de divulgação.

8.3 As propostas são de exclusiva responsabilidade dos proponentes, que assumem toda e qualquer 
responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, exigência ou questionamento judicial ou 
extrajudicial alusivos à violação de direitos de propriedade intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do 
trabalho inscrito.

8.4 O  PROJETO REVIVARTE se reserva o direito de alterar o formato ou não realizar as programações/
atividades indicadas caso ocorram imprevistos.

8.5 Informações, dúvidas e esclarecimentos devem ser encaminhados exclusivamente para o e-mail 
editalrevivarte@gmail.com com o assunto DÚVIDA.

9. ANEXOS

9.1 Link para download do ANEXO I (Ficha de Inscrição) e ANEXO II (Especificidades técnicas dos prédios):
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