
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CHAMADA PÚBLICA para a 7ª Edição do projeto Estúdio Carioca, de 16 de

junho a 20 de julho de 2018.

A Secretaria  Municipal  de Cultura torna público que no período de  16 de
junho a 20 de julho de 2018 receberá inscrições de propostas de gravação para a
7ª  Edição  do  projeto  Estúdio  Carioca no  Centro  da  Música  Carioca  Artur  da
Távola, situado na Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca.

O projeto Estúdio Carioca tem como objetivo promover o acesso aos artistas
músicos da cidade do Rio de Janeiro que necessitam de registro de seu trabalho
musical. O projeto ocorrerá entre os meses de agosto a novembro de 2018.

1. OBJETO

1.1.Este edital é direcionado a artistas músicos da cidade do Rio de Janeiro e
tem como objetivo selecionar propostas artísticas (grupos, bandas, solos, coletivos e
etc)  para  gravação  de  01  (uma)  música  no  projeto  Estúdio  Carioca,  situado  no
Centro da Música Carioca Artur da Távola.

1.2.Esta  seleção  pública  contemplará,  principalmente,  artistas  em  início  de
carreira que necessitam ter algum material musical de trabalho registrado.

1.3.O  Estúdio  Carioca  disponibilizará  04  (quatro)  horas  para  o  artista
selecionado gravar a música de sua escolha. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

O projeto Estúdio Carioca é destinado a artistas solos, grupos, bandas e/ou
coletivos de música da cidade do Rio de Janeiro. O artista inscrito obrigatoriamente
terá que ser um dos participantes da gravação.  A música escolhida pelo artista
para a gravação deverá ser obrigatoriamente autoral e inédita.

3. DA SELEÇÃO

O projeto  Estúdio  Carioca contemplará  42 propostas.  Caso o  número de
inscritos por meio dos formulários (impresso e/ou online) ultrapasse o número de
vagas disponíveis (42), a seleção será feita por meio de sorteio público, aberto a
todos os inscritos, no dia 24 de julho de 2018, às 18h30,  no Centro da Música
Carioca Artur da Távola.

4. DAS PROPOSTAS SELECIONADAS

         Os artistas selecionados terão 04 (quatro) horas disponibilizadas no projeto
Estúdio  Carioca  para  gravação.  O  Centro  da  Música  Carioca  Artur  da  Távola
reservará uma sala 01 (uma) hora antes do horário agendado para que o grupo
possa utilizá-la para ensaio, afinação e guarda de material, durante a gravação, se
necessário.
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     Após  a  gravação,  o  estúdio  fará  a  mixagem  e  agendará  a  entrega  em
aproximadamente 20 dias. Nesta data os artistas terão 01 hora para fazerem os
últimos ajustes e receberem a música na mídia de sua escolha.

            O projeto acontecerá todas às segundas e terças-feiras em três períodos
das 10h às 14h, das 15h às 19h ou das 18h às 22h  entre 06 de agosto a 27 de
novembro de 2018.

  Cada artista selecionado, portanto, terá 01 período de 4 horas para realizar
a gravação  de 01  música  no  projeto  Estúdio  Carioca.  A  cada  semana  03
grupos/artistas serão beneficiados. Os períodos de gravação serão acordados
após a definição dos selecionados. 

5. ESCLARECIMENTOS GERAIS

A gravação será realizada em sistema Pro Tools com 16 canais e 16 pré-
amplificadores de microfone Classe A, microfones e amplificadores Vintage; sistema
analógico/digital. 

O estúdio disponibilizará 01 bateria acústica (sendo de responsabilidade dos
artistas as estantes, pratos, caixa e pedal de bumbo) e técnicos com experiência em
gravação e produção de CD. 

O artista selecionado receberá um comunicado em que assinará um termo de
compromisso  com data  e  horário  específicos  de  gravação  comprometendo-se  a
comparecer  no  dia  agendado.  Não  será  permitida  a  troca  de  datas  entre
selecionados nem a troca da titularidade do inscrito. Caso o artista ou grupo não
compareça a gravação na data agendada, sem justificativa ou comunicação prévia,
o mesmo ficará impedido de participar desta e das próximas edições.

Os selecionados serão convocados para reunião de esclarecimento sobre o
funcionamento do projeto Estúdio Carioca. O estúdio não interferirá na parte artística
do  projeto  selecionado  e  nem  disponibilizará  músicos  acompanhantes  para  a
execução da música a ser gravada.

Quaisquer  informações  visitar  o  site  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc e  eventuais  dúvidas  enviar  por  e-mail:
estudiocarioca.cultura@gmail.com 

CRONOGRAMA:
Inscrições: de 16 de junho a 20 de julho de 2018
Sorteio público: 24 de julho de 2018, às 18h30, no Centro da Música Carioca
Artur da Távola
Realização das propostas: de agosto a novembro de 2018.

NILCEMAR NOGUEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
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