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II EDITAL CANTOEDUCA 
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS(AS) E PALESTRANTES 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Canto Cidadão, por meio deste Edital de Contratação de Oficineiros(as) e 

Palestrantes, contratará vinte e cinco (25) eventos aos seus voluntários e público em 

geral, em formato de oficinas e palestras com duração de três horas.  

 

Esta iniciativa tem o objetivo de ampliar o programa socioeducativo CantoEduca, 

que busca aprimorar conceitos e desenvolver habilidades técnicas e 

comportamentais relacionadas, direta ou indiretamente, às temáticas e práticas de 

voluntariado, artes, educação, saúde, comunicação e comportamento humano em 

geral. Os eventos acontecerão em São Paulo-SP, na sede do Canto Cidadão, 

localizada na Rua Galeno de Almeida, 557 – Cerqueira César.  

 

Este Edital é parte do Plano Anual 2020, uma realização do Ministério da Cidadania, 

Secretaria Especial da Cultura e Canto Cidadão, com o patrocínio da Ferring 

Pharmaceuticals, Urubupungá Turismo e Yakult. O Canto Cidadão é uma organização 

sem fins lucrativos que, desde 2002, cria e desenvolve programas socioculturais e 

socioeducativos, especialmente junto ao público de hospitais e escolas.  

 

A inscrição neste Edital é gratuita e feita pelo preenchimento completo do 

formulário de inscrição eletrônico, indicado no item seis (6) deste documento. 

 

1. CONCEITOS 
 

1.1. O Canto Cidadão lança este Edital para contratar vinte e cinco (25) eventos em 

formato de oficinas ou palestras interativas, com temas relacionados aos eixos 

temáticos do programa socioeducativo CantoEduca: EIXO TÉCNICO e EIXO 

CONCEITUAL / COMPORTAMENTAL;  

 

1.2. O EIXO TÉCNICO desenvolve competências relacionadas a um ou mais 

programas socioculturais do Canto Cidadão, cujos principais temas de 

interesse são: palhaçaria, teatro, música, contação de histórias, comunicação, 

ludicidade e correlacionados. Abaixo, constam os resumos dos programas: 
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1.2.1. O Arte em todo Canto – Escolas, ONGs e locais públicos é uma iniciativa que 

encena espetáculos infantis para crianças oriundas de escolas públicas, 

organizações sociais e comunidade em geral; 

 

1.2.2. O Arte em todo Canto – Hospitais é uma iniciativa que cria e realiza 

apresentações de cenas teatrais itinerantes, em hospitais, a partir da temática 

dos “Bons encontros”; 

 
1.2.3. O CantoRia é um coral itinerante, interativo e descontraído que leva música aos 

hospitais da Grande São Paulo; 

 
1.2.4. Os Doutores Cidadãos têm como missão promover bons encontros, por meio da 

linguagem do palhaço, com frequentadores de hospitais, especialmente os 

pacientes adultos e idosos, acompanhantes e funcionários, na Grande São Paulo 

e Jundiaí-SP; 

 
1.2.5. O EnCanta é um programa de interação lúdica em brinquedotecas hospitalares, 

em especial com crianças que se encontram em período de internação, mas 

também com atenção aos acompanhantes. 

 

1.3. O EIXO CONCEITUAL / COMPORTAMENTAL promove desenvolvimento em 

termos cognitivos e comportamentais, com temas relacionados aos programas 

socioculturais citados e ao cotidiano pessoal, profissional e social. Principais 

áreas de interesse: cidadania, autoconhecimento, voluntariado, inteligência 

emocional, filosofia, relacionamento interpessoais, psicologia, cultura, 

educação, artes, entre outros correlacionados; 

 

1.4. Os(as) profissionais escolhidos(as) serão responsáveis por ministrar o evento 

(oficina ou palestra interativa) respeitando-se fielmente a proposta sugerida, 

no ato da inscrição deste edital; 

1.5. A seguir, apresenta-se uma lista das sugestões de temas de maior interesse 

durante a 1ª edição do Edital, publicado em 2019. Importante lembrar que as 

propostas não precisam se restringir a esses assuntos, podendo orbitar em 

temas correlatos / complementares: 

 
1.5.1. Música (eixo técnico): 

● Exercícios de canto; 

● Técnicas de canto para coral; 

● Uso / construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis. 
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1.5.2. Ludicidade (eixo técnico): 

● Contação de histórias; 

● Criação de repertório de jogos e brincadeiras para crianças em ambiente 

hospitalar; 

● Oficinas de brinquedos com materiais reciclados. 

 

1.5.3. Palhaçaria (eixo técnico): 

● A palhaçaria e as suas diversas formas de manifestação; 

● Maquiagem; 

● Mímica; 

● Técnicas de palhaçaria aplicadas ao ambiente hospitalar. 

 

1.5.4. Artes cênicas (eixo técnico): 

● Expressão corporal; 

● Improviso; 

● Técnicas teatrais; 

● Uso de máscaras. 

 

1.5.5. Eixo conceitual / comportamental:  

● Ansiedade e depressão; 

● Arteterapia; 

● Autoconhecimento; 

● Comunicação não violenta; 

● Direitos humanos; 

● Ética; 

● Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

● Perda e Luto; 

● Voluntariado. 

2. DIRETRIZES DO EDITAL 
 

2.1. Estimular a produção de conteúdo educacional, por meio da contratação e 

oferta de oficinas e palestras interativas, conectadas ao fazer cidadão e, 

portanto, de interesse público; 

 

2.2. Valer-se do apoio da Lei de Incentivo à Cultura, para fomentar práticas 

educacionais que contribuam para o fortalecimento do exercício da cidadania; 

 

2.3. Fortalecer o cenário da cultura/educação nacional e da sua garantia, como 

direito básico do cidadão, por meio da oferta de oficinas e palestras 

profissionais gratuitas aos interessados. 
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3. CARACTERÍSTICAS DAS OFICINAS E PALESTRAS INTERATIVAS 
 

3.1. O Canto Cidadão preza pelos bons encontros, em todos os seus programas 

socioculturais, por meio de ingredientes como respeito, descontração, 

competência e compromisso. Por essa razão, o(s) evento(s) a ser(em) 

contratado(s) deve(m) ter embasamento técnico incontestável e, 

adicionalmente, o compromisso de linguagem acessível e ambiente 

descontraído, respeitoso e interativo, que possibilite a melhor democratização 

e aproveitamento do conteúdo; 

 
3.2. Os participantes das oficinas e palestras interativas são o público em geral e os 

voluntários dos programas socioculturais do Canto Cidadão, sempre maiores 

de 16 anos; 
 

3.3. O mínimo de vagas que se espera para uma oficina é de 30 pessoas e o 

máximo de 50. Quanto às palestras, essa quantidade é de 50 e 120, 

respectivamente; 
 

3.4. O tempo de duração das oficinas e palestras interativas é de três (3) horas. 

Consulte o item 9 (Anexo I – Data das Oficinas e Palestras Interativas) deste 

edital para verificar as possibilidades de datas. No ato da inscrição o 

proponente deverá indicar as datas disponíveis; 

3.5. As oficinas e palestras interativas não devem ter caráter religioso ou político-

partidário, tampouco fazer qualquer sorte de distinção por conta da raça, 

gênero, orientação sexual ou quaisquer outras características ou condições dos 

participantes, tendo como mensagens principais as relações humanas 

inclusivas, com abordagens que respeitem amplamente a diversidade. 

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESTE EDITAL 
 

A participação neste Edital está condicionada ao atendimento de TODOS os critérios 

mencionados, a seguir: 
 

4.1. O(a) proponente deve necessariamente ser o(a) responsável por ministrar a 

oficina e/ou palestra interativa; 

 

4.2. Ser maior de 18 anos; 
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4.3. O conteúdo deve ser escrito e falado, em português; 

 

4.4. Não há limites de propostas de oficinas e/ou palestras interativas enviadas 

pelos(as) proponentes. Porém, a realização de um segundo evento está 

condicionada ao bom resultado da avaliação do anterior (vide detalhes no item 

10, ANEXO II – Pesquisa de Satisfação). 

 

5. RECURSOS FINANCEIROS 
 

5.1. Este edital prevê o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada 
unidade de oficina ou palestra interativa realizada. O montante será pago em 
parcela única, exclusivamente via transferência bancária, em até sete (7) dias 
úteis, após a realização do evento; 

 
5.2. O valor cobre todos os impostos e tributações incidentes, de acordo com a 

legislação vigente; 
 

5.3. Já estão inclusos nos valores todos os custos inerentes aos serviços prestados, 
aos materiais, produtos e equipamentos a serem utilizados, dentre outros, 
necessários à completa e integral prestação dos serviços mencionado neste 
Edital. O Canto Cidadão se compromete a ceder o espaço físico, microfone com 
fio, notebook, projetor e caixa de som. Tais equipamentos devem ser 
solicitados com um prazo mínimo de 30 dias corridos da data do evento; 

 
5.4. O contrato assinado deverá ser enviado eletronicamente, no prazo estipulado 

no item 7 (Cronograma do Edital), para cantoeduca@cantocidadao.org.br, ou 
presencialmente na sede do Canto Cidadão. Não será possível realizar a oficina 
ou palestra interativa sem o envio e a comprovação de recebimento, por parte 
do Canto Cidadão, deste documento. O item 11 deste edital (Anexo III) traz os 
principais tópicos que constarão na minuta de contrato; 

 

5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal, 
documento válido para prestação de contas, junto ao Ministério da Cidadania. 

 

6. INSCRIÇÕES 
 

6.1. Serão aceitas propostas de oficinas e palestras interativas até às 12h do dia 31 
de março de 2020; 

 

mailto:cantoeduca@cantocidadao.org.br
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6.2. A inscrição deve ser feita mediante o preenchimento do formulário eletrônico, 
disponível no link https://xn--cantocidado-i8a.typeform.com/to/Ijk9mG;   

 
6.3. Documentos obrigatórios, que devem ser inseridos no formulário eletrônico: 
 

 

6.3.1. RG ou Carteira Nacional de Habilitação do proponente; 
 
6.3.2. Currículo em até duas (2) páginas, com ênfase em atividades semelhantes 

realizadas pelo(a) profissional; 
 

6.3.3. Cartão CNPJ (o contrato será assinado entre pessoas jurídicas); 
 

6.3.4. Ementa da oficina ou palestra interativa, contendo os seguintes tópicos: (a) 
nome do evento; (b) objetivos gerais; (c) roteiro das atividades; (d) o que será 
aprendido pelos participantes (resumos do embasamento teórico e 
aplicabilidade prática); 

6.3.5. Envio de, no mínimo, duas (2) opções e, no máximo, cinco (5) opções de foto 
de quem ministrará a oficina ou palestra interativa. As fotos devem ter fundo 
neutro (preferencialmente uma parede branca) tirada da cintura para cima 
(evitar selfie, por conta da resolução final). O intuito é a utilização da foto, 
juntamente com o currículo, para divulgação dos eventos em nosso site e 
redes sociais, caso o(a) profissional e o evento sejam contemplados. Se for 
preciso, ocorrerá a solicitação de mais opções de imagens. 

 
6.4. Documentos opcionais que podem ser submetidos no formulário: 

 
6.4.1. Envio de, no mínimo, duas (2) opções e, no máximo, cinco (5) opções de 

imagens da oficina ou palestra interativa, caso já tenha sido realizada 
anteriormente; 
 

6.4.2. Links para vídeos da oficina e palestras interativas. 
 

6.5. As inscrições não serão consideradas se: 

 

6.5.1. O preenchimento do formulário de inscrição ocorrer após o prazo indicado; 

 

6.5.2. O(a) proponente não encaminhar todos os documentos obrigatórios. 

 

7. CRONOGRAMA DO EDITAL 
 

7.1. O Canto Cidadão, organização responsável por este Edital, se encontra no 

direito de alterar as datas do cronograma a seguir, em caso de necessidade, 

https://cantocidadão.typeform.com/to/Ijk9mG
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buscando o atingimento dos resultados esperados. 
 

Etapas Períodos 

Inscrições dos proponentes. Até às 12h de 31 de março. 

Avaliação técnica. Entre 31 de março e 06 de abril. 

Divulgação dos resultados. 7 de abril. 

Envio da minuta do contrato (Canto Cidadão). Até 09 de abril. 

Assinatura dos contratos pelos proponentes. Até 17 de abril. 

Encontro de boas-vindas (recomendável). 18 de abril, das 14h30 às 16h30. 

7.2. No dia 18 de abril (sábado), das 14h30 às 16h30 haverá um encontro de Boas- 

vindas na sede do Canto Cidadão, localizada na Rua Galeno de Almeida, 557 – 

Cerqueira César, para apresentar a instituição aos contemplados, realizar uma 

roda de apresentação, tirar as principais dúvidas sobre o programa e coletar as 

assinaturas dos contratos. Quem desejar comparecer ao encontro 

(recomendado, porém não obrigatório), poderá aproveitar o momento para 

assinar o contrato ao final da reunião. Caso não seja possível comparecer ao 

encontro, pedimos para avisar com antecedência pelo e-mail 

cantoeduca@cantocidadao.org.br. 

7.3. O Canto Cidadão adiará as inscrições do II Edital de contratatação de 

oficineiros e palestrantes de 31 de março para 30 de abril de 2020. Quanto às 

etapas subsequentes do processo, serão definidas em breve. 

 

8. PROCESSO DE ESCOLHA 
 

8.1. O Conselho de Análise Técnica deste Edital examinará as propostas de oficinas 
e palestras interativas com base nos seguintes critérios: 

 
8.1.1. Viabilidade de execução da proposta e clareza dos objetivos propostos;  

 

8.1.2. Alinhamento dos objetivos das propostas com os eixos técnicos ou conceitual / 

comportamental; 

 

8.1.3. Experiência do(a) proponente, sobre o(s) tema(s) proposto(s); 

 

mailto:cantoeduca@cantocidadao.org.br
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8.1.4. Disponibilidade de agenda em, pelo menos, três datas datas informadas no 

formulário de inscrição e no item 9 deste edital. Como a grade de programação 

do CantoEduca será construída com base nas vinte e cinco (25 datas), sugere-se 

que preencha o máximo de datas disponíveis. 

 
 

 

9. ANEXO I – DATAS DAS OFICINAS E PALESTRAS INTERATIVAS 
 

9.1. Datas e horários das vinte e cinco (25) oficinas / palestras interativas que serão 
realizadas na sede do Canto Cidadão, em São Paulo: 

 
 
 

Maio (3 datas): 
 

● 23/05 (sábado) – das 14h00 às 17h00; 
 

● 25/05 (segunda-feira) – das 19h00 às 22h00; 
 

● 27/05 (quarta-feira) – das 19h00 às 22h00. 
 
 
Junho (3 datas): 
 

● 07/06 (domingo) – das 10h00 às 13h00; 
. 

● 20/06 (sábado) – das 14h00 às 17h00; 
 

● 24/06 (quarta-feira) – das 19h00 às 22h00. 
 
 
Julho (3 datas): 
 

● 05/07 (domingo) – das 10h00 às 13h00; 
 

● 13/07 (segunda-feira) – das 19h00 às 22h00; 
 

● 18/07 (sábado) – das 14h00 às 17h00; 
 
 
Agosto (3 datas): 
 

● 02/08 (domingo) – das 10h00 às 13h00; 
 

● 19/08 (quarta-feira) – das 19h00 às 22h00; 
 

● 23/08 (domingo) – das 10h00 às 13h00. 
 
 
Setembro (3 datas): 
 

● 02/09 (quarta-feira) – das 19h00 às 22h00; 
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● 13/09 (domingo) – das 14h00 às 17h00; 
 

● 27/09 (domingo) – das 10h00 às 13h00. 
 

 
Outubro (3 datas): 
 

● 03/10 (sábado) – das 10h00 às 13h00; 
 

● 07/10 (quarta-feira) – das 19h00 às 22h00; 
 

● 25/10 (domingo) – das 10h00 às 13h00. 
 
 
Novembro (4 datas): 
 

● 07/11 (sábado) - das 10h00 às 13h00; 
 

● 08/11 (domingo) - das 14h00 às 17h00; 
 

● 18/11 (quarta-feira) - das 19h00 às 22h00; 
 

● 30/11 (segunda-feira) - das 19h00 às 22h. 
 
 
Dezembro (3 datas): 
 

● 02/12 (quarta-feira) - das 19h00 às 22h00; 
 

● 07/12 (segunda-feira) - das 19h00 às 22h00; 
 

● 13/12 (domingo) - das 10h00 às 13h00. 
 

 

10. ANEXO II – PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
 

10.1. Pautado pelo princípio da transparência, apresentamos, a seguir, as perguntas 
da Pesquisa de Satisfação, que serão encaminhadas via formulário eletrônico 
no dia útil seguinte à realização do evento. Os participantes das oficinas e 
palestras interativas responderão as perguntas com base em cinco opções: (i) 
Discordo totalmente; (ii) Discordo parcialmente; (iii) Nem concordo e nem 
discordo; (iv) Concordo parcialmente; e (v) Concordo totalmente. 

 

A. O evento atendeu às minhas expectativas; 

B. Independente do(a) palestrante ou oficineiro(a), eu indicarei esse evento à minha rede de 

contatos; 

C. O(a) palestrante ou oficineiro(a) tratou as pessoas de maneira cordial e respeitosa; 

D. O(a) palestrante ou oficineiro(a) demonstrou domínio sobre o assunto; 

E. Eu tenho interesse em participar de outro evento com o(a) palestrante ou oficineiro(a). 

 

11. ANEXO III – PRINCIPAIS TÓPICOS DA MINUTA DE CONTRATO 
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11.1. A minuta do contrato será encaminhada por e-mail, conforme o cronograma 

do Edital (item 7) aos(às) proponentes selecionados(as). A seguir, listamos os 
principais tópicos, que estarão no documento para conhecimento prévio de 
quem está se inscrevendo neste Edital: 

11.1.1. A CONTRATANTE poderá cancelar o evento em até 30 dias corridos da data 

planejada, sem qualquer aplicação de penalidade. Caso haja o cancelamento 

sem observância do prazo indicado, a CONTRATANTE arcará com o pagamento 

de 50% do valor total da oficina ou palestra interativa; 

 

11.1.2. Na impossibilidade de comparecimento do(a) CONTRATADO(A) ao evento 

marcado (“no show”), este(esta) deverá cientificar a CONTRATANTE com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias corridos da data agendada 

para que possa ser programado o reagendamento do evento. A não observância 

desse período, resultará ao(à) CONTRATADO(A) o pagamento de 50% do valor 

total da oficina ou palestra interativa; 

 

11.1.3. O(A) CONTRATADO(A) deverá comparecer ao local de realização do evento com 

antecedência mínima de trinta minutos do horário marcado para o início dos 

trabalhos, de forma a proceder aos preparativos necessários. Ultrapassado esse 

prazo, a efetiva realização do evento ficará a exclusivo critério da 

CONTRATANTE, podendo ser caracterizado, em consequência, o respectivo “no 

show” do(a) CONTRATADO(A); 

 

11.1.4. Ocorrendo ausências injustificadas pelo(a) CONTRATADO(A), o contrato poderá 

ser rescindido a exclusivo critério da CONTRATANTE, sem qualquer tipo de 

prejuízo. O(A) CONTRATADO(A) deverá arcar com o pagamento de 100% do 

valor total da(s) oficina(s) ou palestra(s) interativa(s) contratada(s). 


