Perguntas Frequentes (FAQ) - CARAVANA CAREQUINHA
Onde faço a inscrição dos meus projetos?
Através do link www.caravanacarequinha.com
Há alguma forma de fazer inscrição dos projetos por outro meio?
Não, somente online.
Quem pode participar?
Estão aptos a participar da chamada apenas proponentes que sejam regularmente
registrados como pessoas jurídicas, nas modalidades de sociedade anônima, sociedade
limitada, empresa individual de responsabilidade limitada, associação e fundação.
Atenção: pessoas jurídicas registradas na modalidade Microempreendedor Individual – MEI
não podem se inscrever.
É preciso ter uma conta Google para realizar a inscrição?
O formulário eletrônico será através da ferramenta Google Forms. Para preenchimento e
envio das documentações solicitadas, o proponente precisará ter uma conta de e-mail
vinculada ao Google.
Que tipo de proposta pode ser inscrita?
As propostas devem seguir as diretrizes da chamada e devem incluir um espetáculo e uma
oficina circense.
Quais os municípios são atendidos por esta chamada de seleção?
Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova
Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo
A empresa proponente precisa, obrigatoriamente, ser sediada nos municípios
atendidos pela chamada?
Não. É importante observar que em nossa chamada diferenciamos a empresa proponente
do grupo participante. A chamada tem intenção de premiar grupos/companhias circenses
que possuam atuação relevante em qualquer um dos municípios elencados. Ressaltamos
apenas que a empresa proponente deve ser sediada no estado do Rio de Janeiro.
Como posso comprovar a atuação do meu grupo/companhia circense nos municípios
da Caravana Carequinha?
Através de dois ou mais documentos comprobatórios indicados no item 4.4 da chamada.
A inscrição é totalmente gratuita?
Sim.
Posso inscrever mais de um projeto?
Não. Cada proponente poderá enviar somente 01 (uma) inscrição nesta Chamada. Caso a
companhia inscreva mais de uma proposta será considerada somente a última inscrição.

Eu posso terminar a inscrição em outro momento?
Não. Criamos o ANEXO 1 da chamada para que o proponente possa utilizar como base ou
rascunho para organizar as suas informações e separar os documentos e materiais
previamente antes de preencher o formulário digital.
Como sei que minha inscrição foi enviada?
Após o envio, além de uma mensagem de confirmação na tela do formulário, será enviado
automaticamente para o e-mail informado uma cópia das respostas preenchidas no
questionário.
Posso alterar os dados do proponente após a finalização da minha inscrição?
Não.

Quando encerram as inscrições?
As inscrições se encerram às 18:00:00 do dia 23 de fevereiro de 2022.

Os anexos devem ser enviados pelo formulário?
Sim. Os anexos são obrigatórios para preenchimento do formulário de inscrição e devem ter
limite máximo de 10MB.
Posso enviar links com informações da minha proposta?
Vídeos e outros arquivos referentes à proposta podem ser enviados através de links. Eles
devem ser disponibilizados em plataformas como Google Drive, One Drive, Youtube, Vimeo,
etc. O inscrito deve estar atento para o acesso liberado deste conteúdo durante a seleção.
Quando será divulgado o resultado?
Até o dia 16 de março de 2022 no site www.caravanacarequinha.com
Qual é o prêmio disponível para a realização de cada proposta?
Cada proponente selecionado receberá o valor de 11.000,00 (onze mil reais).
Quantas grupos/companhias circenses serão selecionadas?
A finalidade desta Chamada é selecionar e contratar 10 (dez) grupos/companhias circenses,
para participação no projeto Caravana Carequinha, sendo 1 (uma) por município
participante.
Não encontrei resposta para minha dúvida. O que eu faço?
Dúvidas e pedidos de informações deverão ser tratados pelo correio eletrônico:
caravanacarequinha@gmail.com ou no Whatsapp (21) 99058-3696. As mensagens deverão
ser enviadas com até 48h de antecedência em relação ao encerramento das inscrições.

