
FAQ – Perguntas e respostas – Edital de Artistas e Oficineiros 

 

O que é? 

Este Edital visa credenciar e homologar propostas de oficinas e de apresentações 

artísticas de linguagens como Literatura, Teatro, Música, Performance, Contação de 

Histórias, entre outras, que dialoguem com a temática de pluralidade da língua 

portuguesa e suas relações com a cidade. Os projetos homologados poderão compor a 

programação das atividades regulares do Museu da Língua Portuguesa. 

 

Quem pode participar? 

Artistas solo ou grupos, oficineiros, pessoas físicas, jurídicas ou integrantes de 

cooperativas, que residam ou tenham sua sede no Estado de São Paulo. 

 

Que ações e atividades culturais podem ser contempladas? 

Oficinas e apresentações artísticas de linguagens como Literatura, Teatro, Música, 

Performance, Contação de histórias, Artes Visuais, entre outras. 

 

Qual é o período das inscrições? 

De 06/06 a 27/06/2022. 

 

Como se inscrever? 

A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo site 

https://www.idbr.org.br/edital-de-credenciamento-de-oficinas-e-apresentacoes-

artisticas/ 

 



Quais os documentos necessários para as inscrições? 

Pessoas físicas deverão fazer o upload de cópias digitalizadas do documento de 

identidade, contendo o número do RG e foto, do CPF ou outro documento que contenha 

o número do CPF e do comprovante de residência e da Inscrição na Prefeitura do 

Município (CCM) ou Registro de Autônomo, entre outros documentos. 

Já pessoas jurídicas ou cooperativas devem apresentar cópia digitalizada do documento 

de identidade oficial do(s) seu(s) representante(s) legal(is), contendo o número do RG e 

foto; e inscrição estadual e/ou municipal, entre outros. 

A lista completa de documentos está no edital que pode ser consultado no site: 

https://www.idbr.org.br/edital-de-credenciamento-de-oficinas-e-apresentacoes-

artisticas/ 

 

Como os projetos serão selecionados? 

Após as inscrições, os projetos serão avaliados de acordo com os critérios do item 6 do 

Edital. Após a avaliação, será publicada uma lista de projetos homologados que estarão 

aptos a serem chamados para compor a programação de atividades do Museu da Língua 

Portuguesa. 

 

Como e quando serão realizadas as apresentações? 

Cada projeto selecionado (credenciado, homologado e posteriormente convocado) terá 

uma apresentação presencial no Saguão Oeste do Museu da Língua Portuguesa, a ser 

programada entre os meses de junho de 2022 a dezembro de 2023. 

 

Para quaisquer dúvidas, consultar o edital ou entrar em contato pelo e-mail: 

edital@mlp.org.br 

 

  


