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EDITAL DO PONTO DE CULTURA QUERUBINS  
PARA A PREMIAÇÃO DE JOVENS ARTISTAS  

 
A Associação Querubins,  nos termos da Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, torna público o presente 
Edital de Chamada Pública para Seleção de Jovens Artistas com trajetórias relevantes na comunidade 
cultural do município de Belo Horizonte. 
 
1. INFORMAÇÕES: 
1.1. Todas as informações referentes ao Edital constam em seu site oficial: querubins.org.br   
 
2. OBJETIVO GERAL 
2.1 O presente Edital tem por objetivo selecionar e premiar 03 jovens artistas (personalidades, 
profissionais, grupos ou entidades) que, em suas trajetórias artísticas e de práticas culturais individuais 
e/ou coletivas, tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural da cidade 
de Belo Horizonte, principalmente em comunidades e populações historicamente invisibilizadas ou em 
situação de vulnerabilidade social e/ou com reduzido acesso ao meios de produção e fruição cultural.  
 
2.2 Este edital tem, ainda, como objetivo estimular a manutenção e continuidade das atividades artísticas 
e/ou culturais no município.  
 
2.3 O valor total de recursos destinados para fins de execução deste Edital de Premiação é de R$ 12.000,00 
(doze mil reais), advindos da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECULT) por meio da Lei 
n°14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc.  
 
3. DOS CANDIDATOS 
3.1. Poderão se inscrever, gratuitamente, Jovens Artistas de qualquer manifestação artística com idade 
máxima de 30 anos, mineiros ou de outros Estados, desde que, comprovadamente, residentes em Minas 
Gerais há mais de dois anos, por meio de cópias de comprovantes de endereço em seu nome ou de 
terceiro com o qual comprovadamente more. As datas de vencimento destes comprovantes deverão ser 
uma anterior a abril de 2020, e outra com vencimento em um dos três últimos meses anteriores à inscrição. 
 
3.2. Inscrições de candidatos provenientes de outros Estados sem a devida comprovação de domicílio em 
Minas Gerais serão indeferidas. 
 
3.3. Não poderão se inscrever parentes diretos de diretores do Ponto de Cultura Querubins organizador 
do Prêmio. 
 
3.4  Cada participante poderá inscrever 1 (uma) trajetória/prática/iniciativa cultural de conteúdo inédito.  
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período do dia 28/04/2021 às 23h59 de 12/05/2021. 
 
4.2. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário online, com acesso 
disponibilizado pelo link https://forms.gle/yRhhyEQ8787ctJus8 publicado no site do Ponto de Cultura 
querubins.org.br devendo ser encaminhados os documentos e arquivos abaixo: 
 
4.2.1 Dados de cadastro e inscrição solicitados no formulário online. 
 
4.2.2 Link de vídeo com apresentação do candidato do material artístico INÉDITO a ser avaliado (vídeo 
de música composta e tocada pelo artista ou foto(s) de quadro (s) ou peça(s) artesanal(is) produzido(s) 
pelo artista entre outros). Duração máxima de 20 minutos.  
 
4.2.4. Cópia da carteira de identidade. 
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4.2.5. Comprovantes de residência (01 com data anterior a abril de 2020, e outra com vencimento em 
um dos três últimos meses anteriores à inscrição).  
 
4.2.6. No caso de candidatos menores de 18 anos, necessário anexar, além dos demais documentos 
exigidos, o Termo de Autorização preenchido, disponível no link abaixo: 
https://drive.google.com/file/d/1GCeY2B3kzBIScnXPGubWyVtQnJJQc0GT/view?usp=sharing  
 
5.DA PREMIAÇÃO 
5.1.Cada candidato selecionado receberá a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)  e o seu trabalho 
selecionado será divulgado nas redes sociais do Ponto de Cultura Querubins por meio de publicações e 
live.   
 
6.DA SELEÇÃO 
6.1.A seleção se dará por meio da análise dos links online enviados pelos candidatos. 
 
6.2.Os 03 (três) candidatos selecionados serão anunciados no dia 24/05/2021 por meio do site 
querubins.org.br  e suas redes sociais. 
 
6.3. A comissão julgadora será independente e designada pela diretoria do Ponto de Cultura Querubins e 
composta por 03 (três) jurados(as). 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. O ato de inscrição do concorrente importa, para todos os efeitos, em sua expressa aceitação do 
presente edital, termo de responsabilidade pela fidelidade das informações fornecidas ou que venha a 
apresentar, além de autorização para promoção e divulgação do Prêmio Ponto de Cultura Querubins para 
a Premiação de Jovens Artistas, autorizando a utilização do nome, imagem e voz do candidato. 
 
7.2. Autorização para o uso das fotos, áudios e vídeos referentes ao Prêmio Ponto de Cultura Querubins 
para a Premiação de Jovens Artistas por parte do Ponto de Cultura Querubins, para fins de divulgação das 
atividades realizadas ao público em geral no site querubins.org.br e suas redes sociais e/ou apenas para 
uso interno desta entidade. 
 
7.3. Não haverá uma classificação geral dos inscritos. Isto é, somente serão divulgados os nomes dos 
selecionados, que não ultrapassarão o total de até 03 (três) candidatos. 
 
7.4. As notas atribuídas pela comissão julgadora não serão divulgadas. 
 
7.5. A direção do Ponto de Cultura Querubins decidirá, ouvida a comissão julgadora, os casos omissos não 
previstos neste edital. 
 
7.6. As decisões da comissão julgadora serão irrecorríveis. 
 
7.7 Os esclarecimentos referentes ao presente Edital deverão ser solicitados pelo canal de dúvidas e 
atendimento no endereço de e-mail contato@querubins.org.br. 
 

Ponto de Cultura Querubins  
 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021. 
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