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O Diretor Presidente da Fundass – Fundação 

Educacional e Cultural de São Sebastião 

“Deodato Sant’Anna”, no uso de suas 

atribuições, torna público o Edital Fundass nº 

006/22 que tange sobre a vaga destinada a 

artista de São Sebastião no 2º Concurso de 

Arte Contemporânea de Fivizzano – Toscana - 

Itália. 

 

A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna – 

Fundass, em parceria da Secretaria Municipal de Turismo de São Sebastião – SETUR e da 

Prefeitura de Fivizzano – Província de Massa-Carrara – Região da Toscana - Itália, 

comunica aos interessados que realizará Chamamento Público de Artistas de São 

Sebastião para participar do 2º Concurso de Arte Contemporânea de Fivizzano, por 

meio do Edital Fundass n° 006/2022, conforme as disposições que seguem: 

 

Edital Fundass n° 006/2022 - Processo Administrativo 1121 

 

1. DA LEI QUE DECLARA IRMÃS AS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E FIVIZZANO 

 

1.1. - A Lei Municipal nº 2.641/2019, de 10 de setembro de 2019, (Anexo I deste Edital) 

declarou cidades-irmãs os municípios de São Sebastião e de Fivizzano – Província de 

Massa-Carrara – Região da Toscana – Itália e autorizou o Poder Executivo Municipal a 

firmar acordo de cooperação entre elas, para o fortalecimento dos laços de amizade e 

cultura entre as populações entre os municípios, assim sendo: 

1.1.1. - O Poder Público Municipal está autorizado a promover medidas necessárias a 

assegurar maior intercâmbio e aproximação entre as cidades-irmãs, especialmente no 

âmbito das relações culturais, sociais, econômicas, de intercâmbios científicos e de políticas 

públicas de gestão urbana e preservação do patrimônio histórico e ambiental. 

1.1.2. - O Poder Público Municipal está autorizado a promover a declaração conjunta de 

propósitos, que poderá ser firmada após os encaminhamentos necessários, por meio de 

convite às representações das cidades-irmãs. 
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2. DO OBJETIVO DO 2º CONCURSO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE FIVIZZANO 

– TOSCANA – ITÁLIA 

 

2.1. - A Prefeitura de Fivizzano realizará a 2ª edição do Concurso de Arte 

Contemporânea: Simpósio sobre a loucura: "De Umberto Bassignani a Pietro Cascella”. 

2.2. - A competição acontecerá ao ar livre, em alguns lugares característicos da 

cidade de Fivizzano.  

2.3. - O Prêmio tem como objetivo promover Fivizzano e valorizar as numerosas e 

fascinantes vilas do território municipal. O evento artístico representa a síntese entre a 

história milenar de sua origem e a intervenção estética como um ato global, ou seja, a 

capacidade de projetar e criar formas artísticas com uma referência simbólica universal no 

contexto local. Umberto Bassignani e Pietro Cascella, o primeiro nascido em Fivizzano e o 

segundo adotado por Fivizzano, são os artistas aos quais o Simpósio Lunense é dedicado.  

2.4. - Com suas obras eles difundem o gênio da linguagem universal da arte. O 

Concurso, agora em sua segunda edição, visa enriquecer ainda mais o patrimônio cultural 

da Fivizzano através da aquisição de obras originais que serão exibidas em locais 

característicos da região. Um testemunho de como as artes visuais podem se tornar parte 

integrante da vida diária dos cidadãos, se colocadas no ambiente que se transforma em um 

museu ao ar livre difundido de arte contemporânea. 

 

3. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO 2º CONCURSO DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DE FIVIZZANO – TOSCANA - ITÁLIA E DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. - O concurso será realizado de 1 a 7 de agosto de 2022. 

3.2. - As inscrições dos interessados, moradores de São Sebastião, será realizada 

de 16 de maio, às 23h59 do dia 31 de maio de 2022, exclusivamente pelo site da Fundass. 

3.2.1. - Para a vaga exclusiva ao artista de São Sebastião, caberá à Fundass a 

homologação e inscrição dos artistas até às 23h53, do dia 31 de maio de 2022. 

3.3. - As inscrições estão abertas a escultores da Itália e do mundo inteiro, sem 

limites de idade, sexo ou outras qualificações e a vaga exclusiva ao município de São 

Sebastião, disponível em virtude da Lei Municipal nº 2.641/2019, é voltada a moradores(as) 

de São Sebastião, maiores de 18 (dezoito) anos, que também comprovarem residência no 

município há mais de 01 (um) ano, que estejam devidamente cadastrados(as) e 

homologados(as) no CAGEC – Cadastro de Artistas, Grupos e Entidades Culturais de São  
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Sebastião, ligado à linguagem artística de Artes Visuais e que não tenham impedimentos 

legais e com as documentações pessoais para que possa realizar uma viagem internacional 

entre os dias 30 de julho e 09 de agosto de 2022. 

3.4. - O tema é livre, mas com referência à valorização das características do 

Município de Fivizzano, que com seu território e ambiente não contaminado, a história e a 

generosidade de seu povo, sempre expressou a linguagem universal da natureza, o respeito 

ao meio ambiente, o acolhimento, o multiculturalismo e a paz.  

3.5. - O Concurso é dividido em uma única seção de intervenção: escultura, 

subdividida em 4 tipos de materiais: mármore, alabastro, arenito, sal. Cada artista pode 

escolher o assunto e o tema a propor, visando valorizar o território de Fivizzano e 

considerando que os artistas terão que realizar o trabalho proposto diretamente ao ar livre, 

em alguns lugares característicos da cidade de Fivizzano. 

3.6. - Cada artista interessado deverá apresentar seu projeto da obra a ser esculpida 

no ato de inscrição, em formato PDF (de até 5MB), da seguinte maneira: 

3.6.1. - O projeto acompanhado por cópia de documentos de identidade (R.G. e 

C.P.F.), 01 (uma) fotografia ou desenho de um esboço ou um estudo gráfico do trabalho a 

ser criado e 01 (um) texto descritivo especificando as técnicas utilizadas e o significado.  

3.6.2. - Currículo artístico acompanhado de 01 (uma) fotografia pessoal em boa 

resolução para possíveis publicações e comunicados de imprensa. 

3.6.3. - Documentação fotográfica de outras obras criadas, livre de direitos autorais, 

que consistem em 3 fotografias de trabalhos já concluídos (tamanho máximo de cada 

fotografia 20x30 cm). 

3.6.4. – Comprovantes de residência, sendo 01 (um) comprovante atual e 01 (um) 

comprovante datado há, no mínimo, 01 (um) ano.  

 

4. DO PPREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

4.1. - Os interessados deverão acessar o formulário específico de inscrição, 

“Edital Fundass nº 006/22 que tange sobre a vaga destinada a artista de São Sebastião no 

2º Concurso de Arte Contemporânea de Fivizzano – Toscana – Itália”, disponível no site da 

Fundass pelo endereço eletrônico https://fundass.com.br/chamamento-publico/ 

4.2. - É de total responsabilidade do participante manter seus dados cadastrais e 

pessoais atualizados e corretos no ato da inscrição, sob pena de não ser possível a sua 

participação, ficando a Fundass e a Prefeitura de São Sebastião isentas de qualquer 

responsabilidade. 

https://fundass.com.br/chamamento-publico/
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5. DA SELEÇÃO 

5.1 - A seleção dos projetos inscritos, incluindo os enviados pelo município de 

São Sebastião, será realizada por um Júri de Premiação composto por importantes 

expoentes do cenário da Arte Contemporânea e do Departamento Cultural da Prefeitura de 

Fivizzano: Cianluigi Giannetti - Prefeito de Fivizzano, Francesca Nobili - Conselheira de 

Cultura da Prefeitura de Fivizzano, Clara Mallegni - Diretora Artística e curadora do 

Simpósio e Lodovico Gierut - Crítico de arte e jornalista. 

5.2 - O Júri selecionará até 24 de junho de 2022 os 16 artistas (4 para cada seção 

de intervenção: Mármore, Alabastro, Arenito e Sal) que terão apresentado seu projeto dentro 

dos termos da convocação. 

5.3  - O período de realização dos trabalhos selecionados é de 1º de agosto a 7 

de agosto de 2022. 

5.4 - A Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna – 

Fundass se responsabilizará pelos custos de deslocamento, de ida e volta, do artista de São 

Sebastião, até a cidade de Fivizzano – Província de Massa-Carrara – Região da Toscana – 

Itália. 

5.5. - A Prefeitura de Fivizzano se responsabilizará pela alimentação,  estadia e 

deslocamento do artista selecionado de São Sebastião, dentro do município durante todo o 

período de estadia na cidade de Fivizzano, desde a manhã de segunda-feira 1º de agosto 

de 2022 até a manhã de domingo 7 de agosto de 2022. 

5.6. - O artista de São Sebastião deverá obrigatoriamente custear a formalização de 

seus documentações pessoais para realização de viagem internacional. 

5.6.1. - Caso o artista de São Sebastião selecionado apresente impedimentos legais 

e/ou falta de documentações pessoais que o impeçam de realizar viagem internacional, até 

40 (quarenta) dias antes do seu deslocamento até Fivizzano, estará automaticamente 

desclassificado, sendo chamado o artista de São Sebastião suplente, que terá até 05 (cinco) 

dias corridos para apresentar toda a documentação. Se a mesma situação ocorrer com o 

artista de São Sebastião suplente será chamado o artista de São Sebastião 2º suplente, que 

terá até 05 (cinco) dias corridos para apresentar toda a documentação. Prevalecendo a 

situação São Sebastião deixará de apresentar um representante na 2ª edição do Concurso 

de Arte Contemporânea: Simpósio sobre a loucura: "De Umberto Bassignani a Pietro 

Cascella”. 
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5.7. - Para o artista de São Sebastião selecionado não será oferecido recursos para 

acompanhantes. 

 

6. DA NATUREZA E VALOR DOS PRÊMIOS 

 

6.1. - O concurso concederá 4 prêmios em dinheiro de 500 euros líquidos a cada um 

dos 4 artistas vencedores selecionados pelo júri do prêmio. 

6.2. - Os prêmios em dinheiro serão pagos pelo Comitato Archivio artistico-

documentario Gierut em nome do Município de Fivizzano, por meio de credenciamento em 

conta de transferência bancária. 

6.3. - Cada artista deverá levar seu próprio equipamento e ferramentas de trabalho. 

6.4. - Será fornecido: 

6.4.1 - Para os 4 escultores de mármore, 4 blocos de mármore para a execução do 

projeto. 

6.4.2. - Para os 4 escultores de alabastro, 4 blocos de alabastro para a execução do 

projeto. 

6.4.3. - Para os 4 escultores de arenito, 4 blocos de arenito para a execução do 

projeto. 

6.4.4. - Para os 4 escultores de sal, 4 blocos de dimensões de sal para a execução 

do projeto. 

 

7. O EVENTO DE PREMIAÇÃO 

7.1. - Os trabalhos vencedores do 2º Concurso de Arte Contemporânea Simpósio 

sobre a loucura "De Umberto Bassignani a Pietro Cascella” serão apresentados ao público 

na cerimônia de premiação, no domingo, dia 7 de agosto de 2022, às 18 horas (Horário da 

Itália). 

 

8. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

8.1. - O Município de Fivizzano e o Comitato Archivio artistico-documentario Gierut 

declina toda responsabilidade por qualquer roubo, incêndio ou dano de qualquer tipo, a 

obras ou pessoas, que possam ocorrer durante todas as fases do evento. 
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9. DA SUSPENSÃO, ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ADIAMENTO 

9.1. - O Município de Fivizzano se reserva o direito de suspender, modificar a data, 

cancelar ou revogar a presente competição a seu próprio julgamento inquestionável, sem 

que nada seja imputável a ela.  

9.2. - O Município de Fivizzano também se reserva o direito de não realizar o projeto, 

de realizá-lo apenas em parte ou de fazer as modificações e variações que considerar 

apropriadas.  

9.3. - O Município de Fivizzano também se reserva o direito de prorrogar o prazo 

para a apresentação de ideias de competição e o subsequente cumprimento do Júri no caso 

de não ser recebido um número adequado de ideias de projetos. Neste caso, as ideias 

apresentadas não podem ser examinadas até a data do próximo prazo e devem, em 

qualquer caso, ser consideradas validamente apresentadas. 

9.4. - As decisões do Júri de Premiação são finais e inquestionáveis.  

9.5. - Cada candidato cede ao Município de Fivizzano, sem qualquer compensação, 

os direitos de reprodução, exposição, publicação, tradução e comunicação ao público, de 

qualquer forma e sem exclusões, para suas obras e para os textos descritivos que 

participam do concurso.  

9.6. - O Município de Fivizzano, no pleno respeito ao direito moral do autor, exercerá 

estes direitos para todas as atividades de comunicação institucional inerentes à competição. 

9.7. - Cada candidato autoriza expressamente o Município de Fivizzano, assim como 

seus próprios delegados diretos, a tratar os dados pessoais transmitidos de acordo com a lei 

675/96 ("Lei de Privacidade") e modificações posteriores D.lgs. 196/2003 (Código de 

Privacidade), também para fins de inserção em bancos de dados administrados pelos 

sujeitos acima mencionados. As obras realizadas, devido à sua natureza intrínseca, 

continuam sendo de propriedade da Prefeitura de Fivizzano. 

9.8. - A Fundass e a Prefeitura de São Sebastião estão isentas de qualquer 

responsabilidade, caso o inscrito ou participante do 2º Concurso de Arte Contemporânea 

Simpósio sobre a loucura "De Umberto Bassignani a Pietro Cascella”, se sinta 

posteriormente prejudicado. 

9.9 - A simples inscrição e/ou participação no Prêmio implica no conhecimento e na 

aceitação total deste Edital. 
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 9.10. - São partes integrantes deste Edital: 

9.10.1. - A Lei Municipal nº 2.641/2019, de 10 de setembro de 2019, (Anexo I) 

declarou cidades-irmãs os municípios de São Sebastião e de Fivizzano – Província de 

Massa-Carrara – Região da Toscana – Itália;  

9.10.2. - O Edital Original  do 2º Concurso de Arte Contemporânea Simpósio sobre a 

loucura "De Umberto Bassignani a Pietro Cascella” (Anexo II); 

9.10.3 - O formulário específico de inscrição, “Edital Fundass nº 006/22 que tange 

sobre a  vaga destinada a artista de São Sebastião no 2º Concurso de Arte Contemporânea 

de Fivizzano – Toscana – Itália”. 

8.11. - Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão dirimidos 

pela Fundass. 

8.12. - As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser esclarecidas 

de segunda a sexta - feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, pelo telefone (12) 3892-2815 ou 

pelo e-mail cultura@fundass.com.br   no período de inscrição estabelecido neste Edital. 

 

 

São Sebastião, 16 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 

CRISTIANO TEIXEIRA RIBEIRO 
Diretor Presidente da Fundass 

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Sant’Anna 
 

 

 

mailto:cultura@fundass.com.br

