
Portaria nº 167/2019-GP/FUNCARTE de 09 de outubro de 2019.

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de
28 de agosto de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a Seleção Pública nº 038/2019 –  PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS
CRIATIVAS DE TECNOLOGIAS CULTURAIS E INOVAÇÃO – EDIÇÃO GAMES 2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Natal/RN, 09 de outubro de 2019.
Dácio Tavares de Freitas Galvão 
PRESIDENTE DA FUNCARTE

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 038/2019 – PREMIAÇÃO DE PROPOSTAS CRIATIVAS DE
TECNOLOGIAS CULTURAIS E INOVAÇÃO – EDIÇÃO GAMES 2019.

Processo Administrativo 030463/2019-26

A Prefeitura  Municipal  do  Natal,  através  da Fundação  Cultural  Capitania  das Artes  –
FUNCARTE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  assinaladas  pela  Lei  Orgânica  do
Município, torna pública a SELEÇÃO PÚBLICA PARA PREMIAÇÃO DAS PROPOSTAS
CRIATIVAS DE TECNOLOGIAS CULTURAIS E INOVAÇÃO – EDIÇÃO GAMES 2019, que
regulamenta o processo de inscrição, seleção de artistas, desenvolvedores e produtores
criativos independentes para participação no NATAL GAME JAM 2019 – Maratona de
desenvolvimento de jogos eletrônicos, da qual resultará a premiação de três projetos de
Jogos Eletrônicos, em conformidade com os preceitos da Lei Orgânica do Município de
Natal nos termos do art. 166, da Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, no que lhe
for aplicável.

1. OBJETIVOS

1.1  A presente  Seleção  Pública  tem  por  objetivo  premiar  e  estimular  a  criatividade;
promover  o  intercâmbio  de  artistas  no  âmbito  dos  jogos  eletrônicos;  fomentar  o
desenvolvimento  de  pesquisas  da  linguagem dessa  cultura;  abrir  espaço  para  novos
talentos; e fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de economia criativa local.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

2.1 A presente Seleção Pública tem como período de realização os dias 06 (seis), 07
(sete) e 08 (oito) de dezembro de 2019.

2.2 Durante os 03 (três) dias equipes irão desenvolver seus jogos, com base em um tema
surpresa a ser anunciado durante a Natal Game Jam, que será realizada no SEBRAE,
localizado na Avenida Lima e Silva, 76, Lagoa Nova – Natal/RN, das 18h da sexta-feira
até as 19h do domingo; Precisarão elaborar um plano de negócios e de marketing e farão
uma defesa oral do produto, mostrando um jogo funcional como resultado, que poderá ser
premiado ao final do processo levando em consideração os critérios descritos no item 5.



3. INSCRIÇÕES

3.1  As  inscrições  serão  gratuitas,  realizadas  PRESENCIALMENTE  na  FUNCARTE  –
Fundação Cultural Capitania das Artes, situada à Av. Câmara Cascudo, 434, Cidade Alta,
Natal/RN, entre os dias 10 de outubro a 01 de novembro de 2019, das 9h às 13h.

3.2 A presente Seleção Pública se orienta pelo seguinte cronograma:

10/10/2019 Publicação da Seleção Pública

10/10/2019 a 01/11/2019 Período de Inscrições

08/11/2019 Divulgação dos selecionados

08/11 a 12/11/2019 Apresentação de recursos

12 e 14/11/2019 Análise dos Recursos

18/11/2019 Publicação do resultado final

06, 07 e 08/12/2019 Natal Game Jam

4. SELEÇÃO DAS EQUIPES

4.1 A seleção das equipes candidatas se dará em duas etapas:

4.1.1 Escolhas dos selecionados: a escolha dos selecionados será realizada entre os dias
23 a 24 de outubro, pela Comissão Habilitação Documental, não remunerada, designada
pelo Secretário/Presidente da Secult/Funcarte, composta por 03 (três) servidores, através
de portaria publicada em Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico da Prefeitura
Municipal do Natal (https://natal.rn.gov.br/), em apresentação presencial.

4.1.2 A escolha das equipes se dará segundo os critérios a seguir:

a)  Serão  escolhidas  as  06  (seis)  primeiras  equipes  que  se  inscreverem,  tendo
apresentado documentação completa;

b) Além das 06 (oito) equipes acima citadas, serão escolhidas mais 02 (duas) equipes,
sendo uma formada apenas de mulheres e outra formada apenas de estudantes da rede
pública de ensino. Para essas duas equipes também será utilizado o critério de ordem de
chegada para seleção;

c) As equipes serão formadas por no máximo 05 (cinco) integrantes.

4.1.3 Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate:

a)  Algum integrante  da  equipe  ser  estudante  de  escola  pública  (apresentar  cópia  de
comprovante de matrícula);

b) Algum integrante da equipe ser estudante de curso de jogos ou similares (apresentar
cópia de comprovante de matrícula).

4.2 Habilitação Documental

4.2.1 A Comissão de Habilitação Documental, será composta por 03 (três) servidores de
cargo de provimento efetivo ou comissionado do município do Natal, não remunerados
para tal, designados pelo Secretário/Presidente da Secult/Funcarte, através de Portaria
publicada no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal
do Natal (https://natal.rn.gov.br/)

4.2.2  A comissão  de  Habilitação  Documental  analisará  a  documentação  dos  projetos
inscritos, que poderão ter direito aos prêmios. Acaso a documentação dos inscritos esteja
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incompleta  ou  incorreta,  eles  serão  desclassificados  e  a  seleção  seguirá  em  ordem
classificatória.

4.2.3 Acaso os selecionados sejam crianças ou adolescentes, deverá ser apresentada a
documentação em nome do respectivo representante legal civilmente habilitado, para fins
de recebimento da possível premiação.

4.3  O  resultado  final  desta  Seleção  será  publicado  no  blog  da  Funcarte
(www.blogdafuncarte.  com.br)  após  sua  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal do Natal (https://natal.rn.gov.br/), e disponível
para consulta na Funcarte, a partir da data da publicação.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

5.1 Os critérios de avaliação seguirão os seguintes parâmetros:

a) Defesa oral (pitching) do produto – 10 pontos;

b) Coerência com a abordagem do tema – 10 pontos;

c) Modelo de Negócio – 10 pontos;

d) Inovação no projeto/Game Design – 10 pontos;

e) Esforço (trabalho gasto no desenvolvimento do jogo) – 10 pontos;

f) Recursos do jogo (Arte, Áudio, Narrativa) – 10 pontos;

g)  Completude  do  jogo  (Integração  das  funcionalidades  e  experiência  de  jogo)  –  20
pontos.

5.2 Total: 80 pontos.

6. PREMIAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS

6.1 Os recursos destinados a esta seleção são oriundos do orçamento geral da Fundação
Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, referente ao exercício fiscal do ano de 2019,
através das dotações orçamentárias elencadas no Projeto Atividade 13.392.0006.2039 –
FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DO AUDIOVISUAL. Elemento de despesa: 333.90.31,
fonte: 10010000, totalizando R$ 10.00,00 (dez mil reais).

6.2 Serão premiados 03 projetos:

a) O 1 º (primeiro) colocado receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) O 2º (segundo) colocado receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

C) O 3º (terceiro) colocado receberá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.3 O pagamento das premiações ocorrerá em data posterior à realização dos projetos,
obedecendo a ordem cronológica de pagamento, em respeito ao Decreto Municipal nº
11.416 de 04 de dezembro de 2017, que disciplinou a Resolução nº 032/2016-TCE de 01
de novembro de 2016.

7. DOCUMENTAÇÃO

7.1 PESSOA FÍSICA

7.1.1  No  ato  da  inscrição,  deverá  ser  apresentada  a  seguinte  documentação,  nesta
ordem:

a) Ficha de Inscrição (ANEXO I);

b) Cópia do Documento de Identificação (RG, Carteira de Habilitação ou outro documento
oficial  com foto)  do  representante  da equipe e/ou seu representante  legal  (caso seja
criança ou adolescente);
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c) Cópia do CPF do representante da equipe e/ou seu representante legal (caso seja
criança ou adolescente);

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais atualizada do representante da equipe e/ou
seu representante legal (caso seja criança ou adolescente);

e)  Cópia do extrato  bancário  contendo os dados do banco,  agência e conta corrente
(somente conta corrente) do representante da equipe e/ou seu representante legal (caso
seja criança ou adolescente);

f) Comprovante de endereço atualizado (conta de energia, água, telefone ou outros) do
representante da equipe e/ou seu representante legal (caso seja criança ou adolescente).,
Caso não seja em nome do proponente anexar o contrato de locação do imóvel, caso seja
em nome do cônjuge anexar Registro de Casamento ou declaração de união estável e no
caso  de  ser  em  nome  dos  progenitores,  anexar  declaração  destes  comprovando
residência do proponente;

g) Declaração de Inexistência de Parentesco (ANEXO II) do representante da equipe e/ou
seu representante legal (caso seja criança ou adolescente);

h)  Declaração  de  Compatibilidade  (ANEXO III)  do  representante  da  equipe  e/ou  seu
representante legal (caso seja criança ou adolescente);

i)  Declaração  assinada,  pelo  proponente,  de  que  nunca  prestou  serviço  à  Prefeitura
Municipal do Natal, caso o proponente nunca tenha prestado serviço à Prefeitura (ANEXO
IV)  do  representante  da  equipe  e/ou  seu  representante  legal  (caso  seja  criança  ou
adolescente);

j) Declaração de Adimplência junto a Controladoria Geral do Município – CGM (adquirida
na  FUNCARTE),  no  caso  de  o  proponente  (representante  da  equipe  e/ou  seu
representante legal, caso seja criança ou adolescente) já ter sido contemplado em algum
Programa e/ou Edital da Prefeitura do Natal;

k) Declaração escrita, de nada consta, e/ou comprovação de aprovação e captação de
Proposta no Programa Djalma Maranhão de Incentivos Fiscais (adquirida na Secretaria da
Lei Djalma Maranhão - Funcarte do representante da equipe e/ou seu representante legal
(caso seja criança ou adolescente);

l)  Declaração escrita,  de nada consta,  e/ou comprovação de aprovação no Fundo de
Incentivo à Cultura (FIC – adquirida na Secretaria do FIC – Funcarte) do representante da
equipe e/ou seu representante legal (caso seja criança ou adolescente);

m) Cópia dos Rg’s dos demais integrantes da equipe;

n) Carta de anuência dos demais componentes da equipe e/ou de seus representantes
legais.

7.1.2 Os documentos em anexo, estão disponíveis para download na versão word, no
blog  da  SECULT/FUNCARTE  (www.blogdafuncarte.com.br)  e  no  Diário  Oficial  do
Município-DOM (http://www.natal.rn.gov.br).

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A FUNCARTE poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular a presente Seleção Pública,
na  forma  da  Lei,  sem  que  caiba  aos  participantes  qualquer  direito  a  reembolso,
indenização ou compensação.

8.2. O Proponente convocado autoriza, desde já, a FUNCARTE e a Prefeitura Municipal
do Natal a mencionarem a seleção e utilizarem ações de difusão quando entenderem
oportuno, sem qualquer ônus. Autorizam ainda a sua veiculação em peças publicitárias,



fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e relatórios selecionados pela SELEÇÃO
PÚBLICA PARA NATAL GAME JAM 2019.

8.3. Nesta Seleção Pública constam os seguintes documentos em anexo:

a) ANEXO I – Ficha de Inscrição;

b) ANEXO II – Declaração de Inexistência de Parentesco;

c) ANEXO III – Declaração de Compatibilidade;

d) ANEXO IV – Declaração de Não Prestação de Serviço à Prefeitura.

8.4 Os contemplados deverão fazer constar, em casos de publicidade e/ou promoções em
mídias impressas, radiofônicas, televisivas e virtuais, a referência ao apoio da Prefeitura
Municipal do Natal/RN.

8.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas desta Seleção Pública, prevalece o Foro
da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

8.6 Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da FUNCARTE, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93.

8.7 Esta Seleção Pública tem vigência de um ano a partir da data de publicação no Diário
Oficial do Município-DOM (http://www.natal.rn.gov.br).
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