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Museu Eugênio Teixeira Leal 

Edital para Exposições Temporárias – 2019 

 
Este Memorial é um centro cultural formado pelo Museu Eugênio Teixeira Leal, Biblioteca 
Innocêncio Marques de Góes Calmon, Arquivo Histórico BESA, Cineteatro Góes Calmon e 
salas destinadas à realização de exposições temporárias: Galeria Francisco de Sá e 
Galeria prof. José Calasans, que dão sua justa contribuição para a divulgação das artes e 
artistas, além da disseminação do conhecimento através de inúmeras atividades culturais 
que atendem a comunidade e turistas que frequentam o Centro Histórico de Salvador. 

Este Edital para Exposições Temporárias, com os parâmetros relacionados abaixo, visa 
selecionar trabalhos de artistas que desejam expor na Galeria Francisco de Sá desta 
Instituição para o ano de 2019. 

1. Do Objeto 

1.1. O presente Edital tem como objeto a seleção de artistas, através de concorrência 
pública, para exposição na Galeria Francisco de Sá, com período de 25 (vinte e cinco) 
dias, em 2019. 

2. Da Participação 

2.1. Poderão se inscrever artistas brasileiros ou estrangeiros, que cumpram os seguintes 
requisitos: a) Serem maiores de 18 anos; b) Serem residentes no Brasil. 

2.2. É vedada a participação de todos os integrantes da Comissão Julgadora e dos 
funcionários deste Museu / Memorial, ou instituições a ele vinculadas, parentes e afins. 

3. Da Inscrição 

3.1. O período de inscrição será de 21 de Setembro a 26 de Outubro de 2018, para 
entrega local, postagem ou correio eletrônico (e-mail com arquivo em formato Adobe 
PDF), quando os candidatos devem enviar seus projetos para serem avaliados por uma 
Comissão Julgadora do Museu / Memorial, atendendo aos seguintes critérios: 

3.1.1. Apresentar o trabalho da seguinte forma:  

a) Dossiê informativo, contendo o projeto da exposição (concepção, descrição, 
conceito); 

b) Portfólio com documentação fotográfica ou fotocópia colorida dos trabalhos que 
serão expostos com a identificação completa das obras (título, data, técnica, 
dimensões); 

c) Textos informativos sobre o artista e da mostra para divulgação (press-release). 
Não serão aceitos trabalhos originais para avaliação; Caso o artista não tenha 
todos os trabalhos prontos, anexar o projeto artístico a ser desenvolvido 
para a mostra; 

3.1.2. Anexar a Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso, devidamente 
preenchidos, disponíveis nos anexos; 

3.1.3. Anexar fotocópia legível do CPF e RG, currículo e documentação sobre sua 
trajetória artística (catálogos, convites, textos críticos ou impressos em geral); 

3.1.4. Na hipótese do artista estabelecer Pessoa Física ou Jurídica para intermediação 
com o Museu / Memorial, é necessário anexar uma Carta de Anuência de Produção e/ou 
Curadoria; 
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3.1.5. Definir, no projeto, o plano e as instruções de montagem da exposição, bem como 
os materiais e equipamentos necessários para a montagem. Não serão aceitas propostas 
que utilizem materiais que comprometam e/ou prejudiquem as instalações físicas dos 
espaços expositivos, cabendo ao artista a reposição ou o ressarcimento financeiro dos 
danos eventualmente ocorridos, mediante avaliação orçamentária; 

3.2. Sugestão de Ação Educativa associada à mostra: entende-se por “ação educativa” 
uma oferta de atividade que pode ser realizada no período da exposição, sendo uma 
oficina, palestra, mesa-redonda etc., ficando a critério do artista; 

3.3. Na hipótese de inscrição de projetos gerados por grupo de artistas, apenas um 
integrante deverá constar como responsável pela inscrição, devendo mencionar, na Ficha 
de Inscrição, o nome de todos os membros do grupo representado; 

3.4. A documentação e o projeto podem ser enviados por correio eletrônico, em arquivo 
fechado, formato PDF, para o endereço: museueugeniomuseografia@gmail.com e com 
cópia para edouradobina@gmail.com ou entregar a documentação para inscrição 
diretamente no Museu Eugênio Teixeira Leal ou enviar através dos Correios, com data de 
postagem aceita até a data limite de entrega, disposta no item 3.1 deste Edital: nesse 
caso, o projeto deve estar em embalagem apropriada, com o nome e endereço do artista, 
ou responsável por grupo de artistas, sendo encaminhado a: Eliene Dourado Bina, 
Diretora Executiva do Museu Eugênio Teixeira Leal – Endereço: Rua do Açouguinho, 
01 - Pelourinho, Salvador - BA. CEP 40026-180. Assunto: Edital 2019. 

 
4. Da Seleção 

4.1. Os trabalhos apresentados serão avaliados pela Comissão Julgadora do Museu / 
Memorial, constituída por profissionais com experiência e competência nas áreas de 
Museologia, Artes Plásticas, Turismo e Pedagogia, e que contemplem os seguintes 
critérios: 

a) Adequação ao espaço físico da Galeria Francisco de Sá;  

b) Originalidade e contemporaneidade artística da proposta; 

c) Perspectiva de enriquecimento sociocultural da comunidade. 

4.2. O Resultado da Seleção será divulgado aos participantes contemplados através de 
correio eletrônico (e-mail), a partir de 09 (nove) de Novembro de 2018; 

4.3. Serão selecionadas 08 (oito) mostras para o ano de 2019, a serem expostas com 
duração de 25 (vinte e cinco) dias cada, considerando até 05 (cinco) dias entre montagem 
e desmontagem; 

4.4. Serão selecionados 02 (dois) projetos para uma lista de reserva, caso ocorra algum 
impedimento de execução dentre os primeiros selecionados; 

4.5. Com base nas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, fica reservado à 
Comissão Julgadora o direito de recusar todo e qualquer trabalho que apresente conteúdo 
impróprio para menores de 18 anos, visto que a Portaria 368/2014 da Lei 8.069/90 
recomenda, ao responsável, indicar o limite de idade da exposição em questão; 

4.6. Os projetos não selecionados pela Comissão serão devolvidos após o resultado da 
seleção, diretamente no Museu / Memorial, pelo Setor de Museografia ou o artista poderá 
optar em encaminhar um envelope subscrito e selado, no valor correspondente ao envio 
da postagem, para que possamos devolver o material, encaminhando via Correios. Os 
projetos selecionados não serão devolvidos, integrarão o acervo documental deste Museu. 
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5. Das Especificações da Galeria, Suportes e Equipamentos de Segurança. 

5.1. O Espaço físico é de 36,72m², pé direito com altura de 2,5m, para a Galeria Francisco de 
Sá e área de 45m² para a antessala, apta à realização de coquetel; 

5.2. Paredes pintadas na cor branca e piso em mármore rosa; 

5.3. Roda teto com suporte e ganchos para fixação das obras; 

5.4. Sistema de iluminação composto por spots móveis, distribuídos em três trilhos; 

5.5. Disposição de até seis painéis móveis forrados com fórmica fosca, lisa, na cor bege, 
medindo 1,98m de altura e 1,00m de largura com trilho superior para fixação de obras com 
ganchos; 

5.6. Até quatro bases de madeira em tamanhos e formas variadas, na cor branca; 

5.7. Sistema de segurança através de: 

a) Monitoramento eletrônico com alarme;  

b) Detecção automática de fumaça e temperatura, com alarme contra incêndio; 

c) Circuito fechado de TV, com sistema de gravação digital; 

d) Vigilância humana 24h/dia.  

 
6. Das Responsabilidades da Instituição 

6.1. Informar o resultado da seleção aos contemplados e o calendário de exposições, 
através de comunicado via correio eletrônico ou postagem via Correios; 

6.2. Coordenar as exposições, planejar o cronograma e determinar o tempo de duração, 
sendo que o artista, no momento da inscrição, poderá indicar o período de sua 
preferência;  

6.3. Assessorar o artista em todos os procedimentos; 

6.4. Designar 01 (um) colaborador do Setor de Museografia para supervisionar a 
montagem e desmontagem; 

6.5. Conservar a integridade das obras no período em que as mesmas estiverem à mostra 
nesta Instituição;  

6.6. Divulgar a exposição mediante press-release para a imprensa, em mala direta digital e 
redes sociais do Museu / Memorial; 

6.7. Disponibilizar, gratuitamente, o espaço físico em no mínimo 02 (dois) dias antes da 
abertura, para realização da montagem da exposição, no horário de funcionamento do Museu / 
Memorial - de segunda a sexta-feira, impreterivelmente das 9h às 18h.  

 
7. Das Responsabilidades do Artista 

7.1. Estar, no mínimo, com 80% (oitenta por cento) das obras prontas no momento da 
inscrição, ou com projeto pronto de execução das mesmas; 

7.2. Na hipótese do artista contratar um produtor ou curador, Pessoa Física ou Jurídica, 
este deve comunicar oficialmente junto ao Museu / Memorial através de Carta de 
Anuência, constando dados e contatos do produtor ou curador; 

7.3. Comunicar à Direção, com pelo menos 25 (vinte e cinco) dias de antecedência, caso 
algum motivo impossibilite a realização da exposição; 
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7.4. Conceder à instituição o direito de uso de imagem das obras para fins de divulgação e 
assinar o Termo de Responsabilidade para oficializar a exposição; 

7.5. Entregar release e material fotográfico dos trabalhos em meio digital (CD/DVD-ROM, 
servidor virtual ou e-mail). As imagens deverão ser enviadas em arquivo no formato (JPG), 
para que possamos divulgar os trabalhos na mídia; 

7.6. Submeter o material gráfico produzido para divulgação e distribuição como o cartaz, 
convite, folder e/ou catálogo da mostra para a aprovação do Museu / Memorial; 

7.7. Imprimir texto de apresentação da exposição, na dimensão de até 40x70 cm, onde deverá 
constar de forma clara e sucinta a temática da mostra e/ou trajetória do artista, antes da 
abertura da exposição. Neste texto deve constar a logomarca do Museu / Memorial, segundo 
modelo fornecido e deve ser enviado para análise e aprovação via correio eletrônico. A 
inserção de fotografias no texto ficará a critério do artista/produtor; 

7.8. Elaborar as etiquetas de cada obra constando nome artístico, título do trabalho, 
técnica, dimensão e data. A Instalação deverá ser acompanhada pelo Setor de 
Museografia do Museu / Memorial; 

7.9. Entregar o material a ser exposto, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da 
abertura da mostra, com identificação completa das obras, respeitando os horários pré-
estabelecidos para a carga e descarga de materiais; 

7.10. Providenciar os materiais e equipamentos específicos para montagem caso não 
sejam disponíveis na Instituição; 

7.11. Contratar pessoal habilitado para transporte das obras, montagem e desmontagem 
da exposição: o Museu / Memorial não disponibiliza funcionários para tais tarefas; 

7.12. Providenciar e arcar com os custos de embalagem, seguro e transporte de envio e 
regresso das obras. O Museu / Memorial não se responsabilizará por eventuais danos 
causados às obras, devido à embalagem incorreta e durante o transporte das mesmas, de 
ida e/ou volta; 

7.13. Encaminhar as obras acondicionadas em embalagens resistentes, que possibilitem 
sua reutilização e garanta a devolução das mesmas nas condições do recebimento; 

7.14. Pagar a taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para a manutenção da 
Galeria (segurança, energia, limpeza) durante o período expositivo; 

7.15. Custear o coquetel, caso opte pelo serviço. Na hipótese de realizá-lo no período 
noturno, entre as 18 e 22 horas, acrescenta-se o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) pelo 
funcionário plantonista que acompanhará o evento; 

7.16. Retirar o material exposto no prazo de 03 (três) dias úteis após o término da mostra; 

7.17. O artista deverá entregar a Galeria e demais espaços utilizados para a 
exposição e para o coquetel nas mesmas condições físicas disponibilizadas antes 
da montagem, obrigando-se a reparar quaisquer danos causados nos mesmos. 

8. Da Comercialização das Obras 

8.1. Fica a critério do artista a comercialização ou não das obras. O preço das obras 
poderá constar em listagem específica, disponibilizada na sala de exposição; 

8.2. A negociação deverá ser feita diretamente entre o artista ou seu representante e o 
comprador, inexistindo responsabilidade ou participação do Museu / Memorial na 
transação; 
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8.3. As obras comercializadas somente poderão ser retiradas do Museu / Memorial ao 
término da exposição e a entrega aos compradores será de inteira responsabilidade do 
proponente. 
 
9. Das Disposições Finais 

9.1. O Museu Eugênio Teixeira Leal reserva-se o direito de registrar os diversos momentos 
da realização da mostra e suas atividades correlatas, e de usar essas imagens na 
divulgação e documentação da mesma; 

9.2. O ato de inscrição realizado confirma que os candidatos conhecem e concordam com 
as Normas da Seleção e a elas adere, tais como se acham estabelecidas no presente 
Edital; 

9.3 Casos omissos serão resolvidos pela diretoria desta Instituição. 

 
 
 

Salvador, Bahia, 03 de setembro de 2018. 
 

Eliene Dourado Bina 
Diretora Executiva do Museu Eugênio Teixeira Leal 

Memorial do Banco Econômico 

 



 

Utilidade Pública Estadual: lei nº 11.351, em 23/12/08. Ponto de Leitura do Ministério da Cultura. Portaria nº 060, em 23/09/08.  
Ponto de Leitura Estadual, Portaria n

o
 374/2011, em 28/12/11. 

Rua do Açouguinho, 01, Pelourinho, Salvador - Bahia - CEP 40026-180 - Tel.: (71) 3321-8023 | 3321- 8308. 
www.facebook.com/museueugeniotleal | edouradobina@gmail.com | museueugeniomuseografia@gmail.com 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S 
 

 
 



 

Utilidade Pública Estadual: lei nº 11.351, em 23/12/08. Ponto de Leitura do Ministério da Cultura. Portaria nº 060, em 23/09/08.  
Ponto de Leitura Estadual, Portaria n

o
 374/2011, em 28/12/11. 

Rua do Açouguinho, 01, Pelourinho, Salvador - Bahia - CEP 40026-180 - Tel.: (71) 3321-8023 | 3321- 8308. 
www.facebook.com/museueugeniotleal | edouradobina@gmail.com | museueugeniomuseografia@gmail.com 

ANEXO I 
 
 

Museu Eugênio Teixeira Leal 

Edital para Exposições Temporárias – 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - GALERIA FRANCISCO DE SÁ  
(preencher em caixa alta) 

 

Individual  [    ]  Coletiva  [    ]     *Inscrição Nº ___________ 

 

Título da Exposição:            

Nome Completo do(s) Artista(s) / Expositor(es):       

             

             

              

Período da Exposição:            

Nº Registro Geral:       CPF:       

Endereço:              

Bairro:      Cidade:     Estado:    

CEP:    E-mail:          

Telefone: (     )     Celular: (     )      

Responsabilizo-me pelo conteúdo dos documentos apresentados para inscrição do 
Edital para Exposições Temporárias na Galeria desta Instituição, bem como manifesto 
que tenho conhecimento do conteúdo do mesmo e estou de acordo com suas cláusulas 
e condições.  
 

Salvador – Bahia     /  /  
 
 

           
Assinatura - Responsável pela Inscrição 

 
*O número de inscrição será fornecido pelo Museu / Memorial. 

 

 
 



 

Utilidade Pública Estadual: lei nº 11.351, em 23/12/08. Ponto de Leitura do Ministério da Cultura. Portaria nº 060, em 23/09/08.  
Ponto de Leitura Estadual, Portaria n

o
 374/2011, em 28/12/11. 

Rua do Açouguinho, 01, Pelourinho, Salvador - Bahia - CEP 40026-180 - Tel.: (71) 3321-8023 | 3321-9551. 
www.facebook.com/museueugeniotleal | edouradobina@gmail.com | museueugeniomuseografia@gmail.com 

1 

Anexo II 

 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o Museu Eugênio Teixeira 

Leal, inscrito no CNPJ: 15.150.923/0001-05, com sede à Rua do Açouguinho, 01, Pelourinho, 

Salvador, Bahia, CEP 40026-180, entidade administrada pela Fundação Econômico Miguel 

Calmon, neste ato representado pela diretora executiva, a Sra. Eliene Dourado Bina, ajustam 

pelo presente instrumento, as seguintes cláusulas e condições para ocupação da Galeria 

Francisco de Sá, deste Museu / Memorial. 

 
Cláusula Primeira - Das Obrigações do Artista Plástico / Expositor: 
 
01. Estar, no mínimo, com 80% (oitenta por cento) das obras prontas no momento da inscrição, 
ou com projeto pronto de execução das mesmas; 
 
02. Na hipótese do artista/expositor estabelecer um (a) produtor (a) ou curador (a), Pessoa 
Física ou Jurídica, comunicar oficialmente junto ao Museu / Memorial através de Carta 
constando dados e contatos do (a) produtor (a) ou curador (a); 
 
03. O artista/expositor deverá comunicar à Direção, com pelo menos 25 (vinte e cinco) dias de 
antecedência, caso algum motivo impossibilite a realização da exposição; 
 
04. Assinar este Termo de Compromisso e Responsabilidade para oficializar a exposição e 
conceder ao Museu / Memorial o direito de uso de imagem das obras para fins da divulgação 
do evento, aberta ao público; 
 
05. Entregar release e material fotográfico dos trabalhos em meio digital (CD/DVD-ROM, 
Servidor virtual ou e-mail). As imagens deverão ser enviadas com antecedência de 40 dias, em 
arquivo digital no formato (JPG), para divulgação dos trabalhos na mídia; 
 
06. Confeccionar e postar os convites e disponibilizar para distribuição entre os dirigentes do 
Museu / Memorial e nossos parceiros, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da abertura da 
mostra. É necessário submeter os leiautes dos convites e/ou cartazes à aprovação do Museu / 
Memorial, através do Setor de Museografia; 
 
07. Imprimir texto de apresentação da exposição, na dimensão de até 40x70 cm, onde deverá 
constar de forma clara e sucinta a temática da mostra e/ou trajetória do artista, antes da abertura 
da exposição. Neste texto deve constar a logomarca do Museu / Memorial, segundo modelo 
fornecido e deve ser enviado para análise e aprovação via correio eletrônico. A inserção de 
fotografias no texto ficará a critério do artista/produtor; 
 
08. Entregar o material a ser exposto, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da abertura 
da mostra, com identificação completa das obras através de etiquetas afixadas no reverso e 
respeitando os horários pré-estabelecidos para a carga e descarga de materiais; 
 
09. Providenciar e arcar com os custos de embalagem, seguro e transporte do envio e regresso 
das obras. O Museu / Memorial não se responsabilizará por eventuais danos causados às 
obras, devido à embalagem incorreta e durante o transporte das mesmas, de ida e/ou volta;  
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10. Encaminhar as obras acondicionadas em embalagens resistentes, que possibilitem a sua 
reutilização e garanta a devolução das mesmas nas condições do recebimento; 
 
11. Providenciar materiais e equipamentos específicos para montagem da exposição, caso não 
sejam disponíveis na Instituição; 
 
12. Montar e desmontar a exposição. Ao contar com a ajuda de pessoal qualificado pelo artista 
e/ou produção, deverá ser comunicado ao Museu / Memorial os nomes destes profissionais. O 
Museu / Memorial não disponibiliza funcionário para tais tarefas, sendo de responsabilidade do 
artista e/ou produtor. 
 
13. Providenciar as etiquetas expositivas com a informação técnica de cada obra: a Instalação 
deverá ser aprovada e acompanhada pelo Setor de Museografia do Museu / Memorial; 
 
14. Pagar a taxa de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para a manutenção da Galeria 
(segurança, energia, limpeza); Caso haja coquetel no período noturno (das 18h às 22h), 
acrescenta-se nesse valor 40,00 (quarenta reais) pelo funcionário plantonista que 
acompanhará o evento; 
 
15. Custear o coquetel, caso opte pelo serviço; 
 
16. Retirar o material exposto no prazo de 03 (três) dias úteis após o término da mostra; 
 
17. O artista deverá entregar a Galeria e demais espaços utilizados para a exposição e 
para o coquetel, nas mesmas condições físicas disponibilizadas antes da montagem, 
obrigando-se a reparar quaisquer danos causados nesses espaços; 
 
 
Cláusula Segunda - Das Responsabilidades da Instituição: 
 
01. Informar o resultado da seleção aos contemplados e do calendário de exposições através 
de correio eletrônico devidamente fornecido; 
 
02. Coordenar as exposições, planejar o cronograma e determinar o tempo de duração, sendo 
que o artista, no momento da inscrição, poderá indicar o período de sua preferência;  
 
03. Assessorar o artista em todos os procedimentos; 
 
04. Designar 01 (um) colaborador do Setor de Museografia para supervisionar a montagem e 
desmontagem da mostra; 
 
05. Conservar a integridade das obras no período em que as mesmas estiverem à mostra nesta 
instituição;  
 
06. Divulgar a exposição nos meios de comunicação e redes sociais digitais, mediante press-
release e material fotográfico criado a partir do conteúdo fornecido antecipadamente pelo 
artista ao Museu / Memorial; 
 
07. Disponibilizar, gratuitamente, o espaço físico da Galeria Francisco de Sá, no mínimo 02 
(dois) dias antes da abertura, para realização da montagem, no horário de funcionamento do 
Museu / Memorial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
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08. Disponibilizar a Galeria Francisco de Sá em conjunto com a antessala, para a realização de 
coquetel de abertura da exposição, em período estabelecido de comum acordo com o Setor 
de Museografia, entre terça e sexta-feira, em período diurno das 9h00 às 18h00, ou noturno, 
com acesso entre 18h00 e 21h30, encerrando no máximo às 22h e devidamente acompanhado 
por um funcionário plantonista do Museu / Memorial. 
 
 
Cláusula Terceira: 
 
As divergências, questões emergentes e casos omissos do presente instrumento poderão 
ser resolvidos entre as partes, mediante comunicação e justificativa por escrito. 
 
 
Salvador – Bahia. ____/___/____ 
 
 
 
         
Eliene Dourado Bina  
Diretora Executiva  
Museu Eugênio Teixeira Leal  
 
 
 
         
Artista / Expositor 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

         
Euler de Almeida Oliva 
Chefe do Setor de Museografia 
Museu Eugênio Teixeira Leal  
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ANEXO III 
Modelo de etiquetas de Identificação e Transporte para as obras. 
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