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EDITAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DO XXVI SALÃO DOS NOVOS - 2017 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju – FUNCAJU, através da Galeria de Artes “Álvaro Santos” – GAAL, nos 

termos da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, bem 

como toda a legislação pertinente, torna público aos interessados a abertura das 

inscrições e estabelece normas relativas à realização do XXVI Salão dos Novos – 2017, 

que acontecerá entre os dias 23 (vinte e três) de Maio e 30 (trinta) de Junho de 2017, na 

Galeria de Artes “Álvaro Santos” – GAAL, situada na Praça Olímpio Campos, s/n, 

Centro, Aracaju/SE, destinado a selecionar os 03 (três) melhores trabalhos artísticos. 

 

1 – DO OBJETIVO: 

 

O objetivo do presente concurso é identificar e apresentar novos talentos, oportunizando 

igualitariamente, a iniciação dos mesmos no universo profissional das artes visuais. 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 – Quaisquer brasileiros natos ou naturalizados, maiores e capazes, residentes e 

domiciliados em Sergipe, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 

 

2.2 – Menores de 18 (dezoito) anos poderão participar desde que expressamente 

autorizados por seus pais ou responsáveis. 

 

2.3 – É vedada a participação de: 

 

 2.3.1. Servidores públicos municipais, sejam efetivos ou comissionados, 

vinculados a entidade promotora (FUNCAJU). 

 

2.4 – Cada concorrente poderá participar com até duas obras. 

 

2.5 – Não podem participar: 

 

 2.5.1. Aqueles que tenham feito exposição individual, em qualquer espaço 

público ou privado. 

 

2.5.2. Os premiados nas edições anteriores do Salão dos Novos. 

 

 2.5.3. Componentes da Comissão Organizadora e da Julgadora deste Concurso. 
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3 – DA INSCRIÇÃO: 

 

3.1 – A inscrição é gratuita e individual, mediante preenchimento de formulário, no 

período de 10 (dez) de abril a 05 (cinco) de maio de 2017, das 9 às 17 horas, na Galeria 

de Artes “Álvaro Santos” – GAAS, Praça Olímpio Campos, s/n, Centro, Aracaju/SE. 

 

3.2 – A(s) obra(s) deverá(ão) ser entregue(s) no ato da inscrição. 

 

3.3 – A inscrição será realizada mediante preenchimento de formulário intitulado “Ficha 

de Inscrição”, com letra de forma legível e sem rasuras. 

 

3.4 – Não será permitida inscrição posterior à data estabelecida no item 3.1; 

 

3.5 – A assinatura do participante na ficha de inscrição implicará na aceitação plena das 

condições estabelecidas neste edital. 

 

4 – DAS OBRAS: 

 

4.1 – As obras podem ser apresentadas em forma de desenho, pintura, gravura, 

escultura, instalação, tapeçaria ou qualquer outro suporte. 

 

4.2 – As obras (em suportes planos) terão tamanho máximo de 1m em qualquer uma das 

02 (duas) dimensões. As esculturas não excederão 1m em qualquer uma das 03 (três) 

dimensões, enquanto as instalações deverão ter no máximo 1m² na sua base e até 2,50m 

na sua altura. 

 

4.3 – Cada obra deverá ser acompanhada da respectiva etiqueta de identificação, 

devidamente preenchida, contendo o nome do artista, o título, técnica utilizada, as 

dimensões e o ano de execução da mesma. 

 

4.4 – Possíveis danos causados às obras por embalagens deficientes ou extravios por 

ocasião da remessa ou da devolução, não serão de responsabilidade da Galeria de Artes 

“Álvaro Santos” – GAAS. 

 

4.5 – Qualquer alteração na estrutura física da Galeria de Artes “Álvaro Santos” – 

GAAS deverá ser solicitada até 15 (quinze) dias antes do evento, à direção da mesma e, 

se for autorizada, a restauração ficará sob a responsabilidade do artista e deverá ser 

executada em até 05 (cinco) dias após o encerramento do salão. 

 

5 – DA SELEÇÃO: 

 

5.1 – Todas as obras inscritas serão submetidas ao processo de seleção. 
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5.2 – Apenas serão expostas as obras que forem aprovadas no processo de seleção. 

 

5.3 – Todos os artistas que tiverem suas obras aprovadas no processo de seleção 

receberão um certificado emitido pela Galeria de Artes “Álvaro Santos” – GAAS. 

 

5.4 – O processo de seleção ficará a cargo da Comissão Julgada. 

 

6 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PARA A SELEÇÃO DAS OBRAS: 

 

6.1 – Para efeito de julgamento, serão consideradas a criatividade, a composição e a 

técnica aplicada. 

 

6.2 – A obra vencedora será aquela que obtiver maior número de pontos pela Comissão 

Julgadora. 

 

6.3– Ficará a critério da Comissão Julgadora, conceder Honra ao Mérito a até 05 

(cinco) artistas cujas obras se façam merecedoras de destaque, além dos 03 (três) 

primeiros premiados. 

 

6.4 – As obras selecionadas e julgadas serão divulgadas pelo Presidente da Comissão 

Julgadora no dia da abertura do Salão, qual seja o dia 23 de Maio de 2017. 

 

6.5 – Será lavrada ata de sessão de premiação, assinada pelos membros da Comissão 

Julgadora. 

 

7 – DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E JULGADORA: 

 

7.1 – Os membros da Comissão Organizadora serão indicados pelo Presidente da 

Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU. 

 

7.2 – Os membros da Comissão Julgadora serão indicados pela Diretoria de Arte e 

Cultura - DIRAC, sob a orientação da Presidência da FUNCAJU, dentre pessoas de 

notório saber e conhecimento técnico em artes visuais, contemplando, inclusive, a 

Coordenação da Galeria de Artes “Álvaro Santos” - GAAL. 

 

8 – DA PREMIAÇÃO: 

 

8.1 – Os prêmios aquisitivos serão pagos na seguinte forma: 

 

 8.1.1 – 1.º Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

 8.1.2 – 2.º Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
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 8.1.3 – 3.º Lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

8.2 – Os prêmios serão entregues até 60 (sessenta) dias após a abertura da exposição e 

sobre eles incidirão os descontos previstos em Lei. 

 

8.3 – O resultado da premiação será divulgado na Galeria de Artes “Álvaro Santos”  no 

dia da abertura do Salão. 

 

9 – DO DIREITO AUTORAL: 

 

9.1 – As 03 (três) primeiras obras vencedoras serão automaticamente incorporadas ao 

acervo da Galeria de Artes “Álvaro Santos”, que se reserva o direito de publicar, gravar, 

e divulgar as obras premiadas. 

 

10 – DA EXPOSIÇÃO DAS OBRAS: 

 

10.1 – As obras serão expostas entre os dias 23 de Maio a 30 de Junho de 2017. 

 

10.2 – As obras selecionadas não poderão ser retiradas antes do encerramento do Salão, 

nem substituídas por outras, sob quaisquer pretextos. 

 

10.3 – Após o fim da exposição, os artistas terão 05 (cinco) dias para retirar as obras. 

Em não sendo retiradas, poderão ser enviadas pelos Correios ou transportadoras, com 

despesas pagas pelos próprios artistas. 

 

11 – DOS RECURSOS: 

 

11.1 – Os recursos serão interpretados em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações, que serão analisados pela Comissão Julgadora e a ela deverão ser 

endereçados. 

 

11.2 – Após a divulgação dos resultados, decorrerá prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para a apresentação formal e fundamentada de quaisquer denúncias, findo, o qual não 

haverá qualquer possibilidade de reclamação. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

12.1 – A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU poderá determinar a 

realização de um novo Salão caso nenhum das obras apresentadas seja selecionada pela 

Comissão Julgadora. 

 

12.2 – A inobservância das normas do presente edital, por parte de qualquer 

participante, implicará a desclassificação imediata do Salão. 
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12.3 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

12.4 – Elege-se o foro da cidade de Aracaju/SE, para conhecer e julgar disputas em 

torno deste edital. 

 

 

Aracaju/SE, 07 de abril de 2017 

 

 

 

 

SILVIO ALVES DOS SANTOS 

Presidente da FUNCAJU 

 


