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ANEXO III
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER

1 O profissional selecionado prestará serviços de avaliação, análise e emissão de parecer, (o parecer deve conter no mínimo 5 (cinco) parágrafos, ou até 800 (oitocentos) caracteres, aos projetos culturais propostos ao este Edital. As avaliações e emissões de pareceres dos projetos culturais designados aos avaliadores deverão ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias corridos.

2 O parecer técnico deverá ser elaborado com redação clara e objetiva, com coerência técnica nos apontamentos feitos e na contextualização do projeto em suas fases e estimativas orçamentárias e com indicação das fontes de consulta utilizadas para estabelecimento de critérios e parâmetros aplicados.

3 Nos pareceres emitidos, necessariamente, deverão ser realizadas as análises conforme estabelecidas em edital, considerando-se indispensável o seguinte:


CRITÉRIO
JUSTIFICATIVA
PONTUAÇÃO
1º
Mérito artístico ou cultural
A proposta deve conter características que traduzam sua qualidade, exequibilidade, relevância no cenário artístico-cultural e demonstrar se a democratização do acesso está contemplada, a partir da análise da soma dos critérios. O atendimento ou não ao critério será justificado pelo parecerista com base nas informações fornecidas na proposta.
0 a 20 pontos
2º
Viabilidade e coerência orçamentária
Aquilo a que se propõe o projeto é possível de ser realizado com os recursos humanos e financeiros disponíveis e solicitados? Há coerência entre os recursos humanos e financeiros e as ações propostas em vista dos objetivos a serem alcançados?
0 a 15 pontos
3º
Contrapartida sociocultural proposta
A contrapartida sociocultural deve estar relacionada à descentralização cultural e à universalização e democratização do acesso a bens culturais. Projetos que impliquem a produção de bens e materiais, deverão disponibilizar 15% (quinze por cento) de sua produção para a SEMCULT, além de apresentarem mínimo de 03 (três) ações abertas ao público.
0 a 15 pontos
4º
Caráter multiplicador do projeto
O projeto deve demonstrar capacidade de agregar e expandir pós-execução. Ex.: trazer mais profissionais para o projeto, realizar oficinas em diferentes lugares, principalmente locais públicos.  Possibilitar acesso através de material online permanente, gerar material impresso, relatórios, pesquisas a serem disponibilizadas em bibliotecas e outros meios. Gerar material em braile, áudio e libras, para atingir outros públicos. Garantir acessibilidade. Ser realizado em dias e horários diferentes para que mais pessoas possam participar.
0 a 10 pontos
5º
Imprescindibilidade do incentivo para a realização do projeto
A proposta deve demonstrar a necessidade do recurso público para ser realizada; quão fundamental é para o proponente receber o recurso a fim de executar o projeto.
0 a 10 pontos
6º
Exequibilidade dos prazos propostos
O proponente do projeto deve observar o cumprimento do cronograma proposto, inclusive, observando se cada etapa prevista será executada, com excelência, obedecendo prazos.
0 a 10 pontos
7º
Currículo dos artistas envolvidos, comprovando sua capacidade para execução do projeto
Além do currículo contendo informações de formação e experiência, o proponente deverá buscar comprovação das informações citadas. Ex.: juntada de cartas de anuência, diplomas, certificados e similares.
0 a 10 pontos
8º
Criatividade no projeto
Capacidade de demonstrar inventividade para criar, inovar no campo artístico / científico, produzindo e compreendendo enunciados diversos, mesmo aqueles que não tinham sido por ele ouvidos ou pronunciados anteriormente.
0 a 5 pontos
9º
Projetos de proponentes nunca contemplados na área cultural pretendida (art. 3º da Lei Municipal n.º 7.410/2016)
Será considerado estreante o proponente que obtiver primeira contemplação em área cultural a partir da publicação de projetos selecionados pelas edições de 2014, 2015 e 2017 da Lei “Rubem Braga”.
5 pontos

TOTAL
Considerando pontuação obtida entre os critérios de 1 a 8
95 pontos

TOTAL
Considerando pontuação obtida com a soma dos critérios de 1 a 9
100 pontos

4 Após a emissão de notas e pareceres, os avaliadores deverão enviar suas avaliações para a SEMCULT, compartilhando-os através de plataforma de transferência de dados (Google Drive) com o endereço de e-mail lrb.semcult@gmail.com e, ainda, encaminhar os originais, devidamente datados e assinados, via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Palácio Bernardino Monteiro
PARECER AVALIADOR – LEI RUBEM BRAGA – EDITAL 018/2018
Praça Jerônimo Monteiro, n.º 28, Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES
CEP 29.300-170

4.2 Serão considerados projetos passíveis de contemplação aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta), conforme critérios de avaliação acima expostos.

4.3 Havendo empate entre projetos, para fins de classificação, será considerado mais bem avaliado aquele que obtiver maior nota nos critérios:
1º) mérito artístico ou cultural;
2º) viabilidade e coerência orçamentária;
3º) contrapartida sociocultural proposta;
4º) caráter multiplicador do projeto;
5º) imprescindibilidade do incentivo para a realização do projeto;
6º) exequibilidade dos prazos propostos;
7º) currículo do proponente, comprovando sua capacidade para execução do projeto;
8º) criatividade no projeto;
9º) projetos de proponentes nunca contemplados na área cultural pretendida (art. 3º da Lei Municipal n.º 7.410/2016);

4.4 As notas serão atribuídas conforme descrito no item 3 da seguinte forma:


CRITÉRIO
PONTUAÇÃO
NOTA ATRIBUÍDA
(apenas números inteiros)
1º
Mérito artístico ou cultural
0 a 20 pontos

2º
Viabilidade e coerência orçamentária
0 a 15 pontos

3º
Contrapartida sociocultural proposta
0 a 15 pontos

4º
Caráter multiplicador do projeto
0 a 10 pontos

5º
Imprescindibilidade do incentivo para a realização do projeto
0 a 10 pontos

6º
Exequibilidade dos prazos propostos
0 a 10 pontos

7º
Currículo dos artistas envolvidos, comprovando sua capacidade para execução do projeto
0 a 10 pontos

8º
Criatividade no projeto
0 a 5 pontos

9º
Projetos de proponentes nunca contemplados na área cultural pretendida (art. 3º da Lei Municipal n.º 7.410/2016)
5 pontos


TOTAL
Considerando pontuação obtida entre os critérios de 1 a 8


TOTAL
Considerando pontuação obtida com a soma dos critérios de 1 a 9












PARECER
(após atribuída a pontuação por critério, justifique. Não há necessidade de se limitar ao número de linhas abaixo.)






















Cidade/UF, xxxx de xxxx de 2018.



Assinatura do Avaliadador

