
 

 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO 
DIREÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS 

PROGRAMA LAZER 
 

RESULTADO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2019 
PROPOSTAS ARTÍSTICAS E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICO-CULTURAIS 

PARA AS PROGRAMAÇÕES DO PROGRAMA LAZER EM CAXIAS-MA 
 
 

LISTA DE INSCRIÇÕES CREDENCIADAS 
 

 

1. ZAYDA MORAES E PAULO SANTOS 

2. JHONNY CASANOVA 

3. SILVIA E LUIZINHO 

4. CHICO BELEZA SHOW 

5. FRANCISCO EDUARDO DA CONCEIÇÃO PIRES 

6.  JENIELE DE SOUSA SILVA 

7. ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DA QUADRILHA SAI DE BAIXO 

8. CIA DE DANÇA WILSON GHILARDI 

9. LUÍS FELIPE NASCIMENTO 

10. FABRICA DE SONHOS - UMA USINA DAS IDEIAS  

11. GRUPO EAVA FÊNIX 

12. BALAIO COLETIVO 

 

OBS: Considerando as inscrições para o credenciamento de serviços 

artísticos/Edital nº10/2019 realizadas via inscrição presencial, totalizando 14 

grupos, Artistas e ou Coletivos inscritos e 12 credenciados.  

I - Qualidade técnica e clareza do material exposto em portfólio, considerando 

também o material audiovisual fornecido;  

II – Compatibilidade e adequação do repertório inscrito pelos proponentes com as 

programações do Sesc;  

 

 



 

 

 

III - Caráter conceitual dos repertórios (potencial reflexivo e poético que estimule 

leituras e associações no público);  

IV - Adequação dos trabalhos artísticos aos ambientes disponíveis (cadastramento 

de grupos/artistas com propostas que não comprometam a integridade dos 

espaços e do público);  

V – Histórico/ Currículo dos artistas, grupo ou coletivos, evidenciando a 

experiência na área. Não obrigatório para artistas ou grupos iniciantes; 

Diante do exposto foram selecionados 12 propostas/objetos para cadastro reserva 

para apresentação em ações e projetos do Programa Lazer, do Sesc Caxias. As 

inscrições não validadas apresentaram inconsistência de proposta, ausência de 

documentação.  

Nesta perspectiva as propostas cadastradas estão aptas a atender aos projetos 

mencionados no edital para o exercício de 2019. Conforme critérios para 

contratação abaixo:  

 As vagas encontram-se distribuídas para formação de cadastro de reserva e 

serão providas, conforme necessidade de cada projeto; 

 As contratações dos prestadores de serviço cadastrados serão efetivadas 

mediante a análise e entrega de documentação no ato da assinatura do termo de 

compromisso, de acordo com as necessidades do Sesc no Maranhão, atendendo 

aos normativos da instituição e objetivos de cada projeto; 

 Os artistas, grupos e coletivos artísticos/ culturais credenciados por este 

edital poderão ser convocados para atuar em mais de um projeto, conforme 

demanda desta instituição.  

 O referido cadastro de reserva por este edital não gera para o Serviço Social 

do Comércio – Sesc – Administração Regional no Maranhão a obrigação de 

contratação, ficando esta, condicionada a definição de necessidade  

dos referidos projetos e do Sesc no Maranhão; 

 A vigência do cadastro de reserva será até o dia 30 de julho de 2020,  

podendo a sua duração ser prorrogada considerando necessidades do Sesc no 

Maranhão. 

 
                       

 

 


