
 

 

FESTIVAL NACIONAL DE NARRAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
Eu, ____________________________________________________________________ inscrito (a) 

no CPF ________________________________, RG _______________________________ e 

representante legal da empresa ______________________________________________, inscrita 

no CNPJ ___________________________________________ e esdiada na 

_________________________________________________________ assumo a responsabilidade 

de participação do (a) artista _______________________________________________________ 

no Festival Nacional de Narração de Histórias realizado através do projeto Cotidiano Leitor entre os 

dias 8 a 11 de outubro de 2019. 

 

Assumo estar ciente e comprometo-me com as seguintes normas: 

 

1) Os narradores de histórias aprovados em edital deverão estar na cidade de Curitiba até às 

12h do dia 8 de outubro de 2019 e deverão se apresentar á equipe organizadora do 

evento. 

2) Os narradores de histórias aprovados em edital deverão permanecer em Curitiba em total 

disponibilidade para o Festival Nacional de Narração de Histórias até ás 22h do dia 11 de 

outubro de 2019. 

3) Os narradores de histórias aprovados em edital deverão contar histórias durante dois 

períodos por dia, de acordo com a programação estipulada previamente pela organização 

do festival. 

4) As despesas com o pagamento dos prêmios do presente Edital são de responsabilidade da 

empresa Audi do Brasil, por meio de aplicação de incentivos fiscais decorrentes do 

programa Paraná Competitivo, regido pelo decreto nº 6.434/2017. O Instituto Dom 

Miguel, responsável pela produção executiva do festival, efetuará o pagamento de cachês 

dos selecionados via transferência bancária, de acordo com as seguintes classificações: 

Contadores de histórias provenientes de estados do Paraná: R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) cada; Contadores de histórias provenientes dos demais estados 

brasileiros (exceto Paraná) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada; 

5) O pagamento de cachê será destinado à Pessoa Jurídica inscrita, como compromisso de 

participação dos selecionados em todas as atividades do Festival Nacional de Contadores 

de Histórias de Curitiba. 



 

 

6) As despesas de deslocamento da cidade de origem até Curitiba/PR e respectivo retorno, 

hospedagem e alimentação durante todo o período do festival bem como os tributos 

referentes ao pagamento do cachê serão de responsabilidade de cada artista ou grupo de 

artistas selecionados. 

7)  A coordenação do festival se compromete a buscar informações sobre preços acessíveis 

de hotéis, pousadas, restaurantes e similares, repassando-as em tempo hábil a todos os 

selecionados. 

8) A ordem de apresentação (horários e locais) de cada contador(a) de histórias será definida 

pela coordenação do evento, de acordo com o perfil de público informado no momento da 

inscrição e da disponibilidade dos espaços a serem atendidos, e não poderá sofrer 

alteração. 

9) O cachê corresponde a uma premiação. Em caso de inscrições de grupos de artistas, os 

valores de premiação permanecerão inalterados, devendo ser necessário para suprir todos 

os gastos citados no item 7.4 do edital. 

10) Os artistas selecionados deverão encaminhar nota fiscal, referente ao valor do cachê até o 

dia 30 de setembro de 2019, que será encaminhado para os selecionados, através do e-

mail: financeiro.dommiguel@gmail.com. O pagamento da Nota Fiscal será realizado no dia 

30 de outubro de 2019. 

11) Caso o(a) contador(a) de histórias premiado(a) confirmar sua presença, mas não 

comparecer ao evento nos dias e horários estipulados, ficará sujeito(a) à multa no valor de 

20% do prêmio a que teria direito, e não poderá participar de editais do Instituto Dom 

Miguel pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12) Caso o(a) contador(a) de histórias desista de sua participação no meio do evento (9 a 11 de 

outubro de 2019), ou não apresente as narrativas listadas pelas quais foi premiado(a), 

ficará sujeito(a) à multa no valor de 10% do prêmio e não poderá participar de editais do 

Instituto Dom Miguel pelo prazo de 02 (dois) anos. 

13) A coordenação do festival poderá acertar, de comum acordo com o(a) contador(a) de 

histórias selecionado(a), a exclusão e/ou a inclusão de narrativas que não estavam 

previstas, mas que atendam às necessidades e expectativas do evento, caso em que o 

artigo 8.2 desse edital não será aplicado. Porém, qualquer alteração nas narrativas devem 

passar pela avaliação prévia da coordenação de festival. 

14) Será da responsabilidade de cada contador(a) de histórias selecionado(a) todas as 

questões relativas a pagamento de direitos autorais sobre as narrativas apresentadas, se 

for o caso, com a autorização do(a) autor(a) sendo enviada à coordenação do festival no 

momento da inscrição. 

15) Todos os(as) contadores(as) selecionados(as) automaticamente cedem os direitos de uso 

de imagem e voz para fins de divulgação e registro documental para o Governo do Estado 



 

 

do Paraná, Audi do Brasil e Instituto Dom Miguel. A gestão do projeto Cotidiano Leitor 

poderá exibir a gravação das narrativas em plataformas digitais, TV e outros canais de 

comunicação. 

  

 

Curitiba, ____ de setembro de 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

                                                 Nome: 

                                                 CPF:  

 

 


