
1º passo
2º passo
3º passo
4º passo
5º passo
6º passo

7º passo

LISTA DE AMPLA 
CONCORRÊNCIA

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) 
SOCIALMENTE NEGRO

PROJETOS com RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) 
MULHER

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) INDÍGENA

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) PESSOAS 
TRANS

PROJETOS com RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) que seja 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TODOS OS PROJETOS Total por Módulos

Módulo 1 8 5 3 3 2 9 30
Módulo 2 8 5 3 3 2 9 30
Módulo 3 9 5 3 3 1 9 30
Total por categoria 25 15 9 9 5 27 90

8º passo
9º passo

*Este é um documento complementar com intuito de facilitar o entendimento do processo seletivo, não substituindo de nenhuma maneira os dispostos no Edital e seus Anexos, assim como sua leitura completa.
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Fase recursal

FASE 1 - Triagem por critérios objetivos de vulnerabilidade socioeconômica conforme matriz de qualificação 
Aplicação das pontuações de acordo com a Matriz de Qualificação (item 9.2).
Organização das listas de ampla concorrência, por Módulo e por ordem de pontuação (sendo organizadas de forma decrescente).
Análise de casos de empates de pontuações, para aplicação dos critérios de desempate (item 9.3 Parágrafo Único).
A partir da lista de ampla concorrência organizada de cada Módulo, faz-se a pré-seleção dos 90 projetos com maior pontuação, sendo 30 em cada módulo (item 9.4)

Obs.1:  Item 9.5, §2º: ''A definição da reserva não impede a seleção de projetos nestas condições em quantidade maior do que a mínima reservada''.

LISTAS RESERVADAS

LISTAS DA FASE 1

Organização das listas de cada categoria de reserva, por Módulo e por ordem de pontuação (sendo organizadas de forma decrescente)

A partir de todas as listas devidamente organizadas, faz-se a análise por Módulo, de projetos que constem em lista de reserva, mas que já foram pré-selecionados na lista de ampla concorrência,  os quais não serão contabilizados 
nas reservas, liberando sua respectiva vaga na lista reservada para um novo projeto desta, de acordo com a ordem classificatória (primeiro suplente, segundo suplente e assim sucessivamente), retirando-se o respectivo último 
classificado da lista de ampla concorrência, que passará à suplência (item 9.6 §3º). Objetivando-se desta maneira a seleção dos 90 projetos, com a composição de 63 projetos pelas listas reservadas e 27 projetos pela lista de 
ampla concorrência. (item 9.5)

Análise de caso de empates de pontuações para aplicação dos critérios de desempate (item 9.3 Parágrafo Único).

Obs.2: Item 9.5 §3º: "Não havendo PROJETOS inscritos em número suficiente para ocupar as vagas reservadas em cada MÓDULO, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência daquele MÓDULO e preenchidas pelos demais 
PROJETOS inscritos, observada a ordem de classificação".

Publicação do resultado, que será realizada em listas distintas para cada MÓDULO, contemplando as categorias de vagas reservadas e a lista de ampla concorrência de cada um.



*Este é um documento complementar com intuito de facilitar o entendimento do processo seletivo, não substituindo de nenhuma maneira os dispostos no Edital e seus Anexos, 
assim como sua leitura completa.

Se não houver qualquer mudança de pontuação e classificação dos projetos a SPCINE passará diretamente à FASE 3, sem necessidade de nova publicação e mantendo-
se a ordem classificatória da FASE 1 conforme já anteriormente publicada (item 9.10 II)

2º passo
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FASE 2 - Procedimento de aferição de autodeclaração de pertencimento racial das pessoas SOCIALMENTE NEGRAS e INDÍGENAS

Análise da Comissão de Aferição Racial das fotos de todos os proponentes selecionados na FASE 1 que tiverem apresentado autodeclaração de pessoa SOCIALMENTE 
NEGRA ou INDÍGENA (item 9.9)
No caso de dúvida ou suspeita de fraude decorrentes da análise fotográfica, a PROPONENTE e o(a) RESPONSÁVEL CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) poderão ser convocadas a 
comparecer virtualmente ou presencialmente na sede da SPCINE ou em outro local designado, perante o colegiado, como parte do procedimento, oportunidade em 
que poderá apresentar razões e documentos (item 9.9 IX)
Se houver mudanças de pontuação e classificação dos projetos em razão do procedimento de aferição de autodeclaração de pertencimento racial, nova lista 
classificatória será divulgada pela SPCINE no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (item 9.10 I)

1º passo



1º passo

2º passo
3º passo
4º passo
5º passo
6º passo

7º passo

LISTA DE AMPLA 
CONCORRÊNCIA

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) 
SOCIALMENTE NEGRO

PROJETOS com RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) 
MULHER

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) INDÍGENA

PROJETOS com PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) PESSOAS 
TRANS

PROJETOS com RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) que seja 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

TODOS OS PROJETOS
TOTAL DE 

CONTEMPLADOS

Número de 
selecionados

5 3 2 2 1 5 18

a) 1 projeto para o Módulo 3. a) 6 projetos do 
Módulo 1

b) 1 projeto com RESPONSÁVEL 
CRIADORA/ARTÍSTICA MULHER.

b) 6 projetos do 
Módulo 2

c) 1 projeto para PROPONENTE e/ou 
RESPONSÁVEL CRIADOR(A) / 
ARTÍSTICO(A) PESSOA TRANS.

c) 6 projetos do 
Módulo 3

8º passo

9º passo
10º passo

*Este é um documento complementar com intuito de facilitar o entendimento do processo seletivo, não substituindo de nenhuma maneira os dispostos no Edital e seus Anexos, assim como sua leitura completa.

A partir de todas as listas devidamente organizadas, faz-se a análise de projetos que constem em lista de reserva mas que já foram pré-selecionados na lista de ampla concorrência,  os quais não serão contabilizados nas reservas, 
liberando sua respectiva vaga na lista reservada para um novo projeto desta, observadas as condicionantes dos itens 9.13 I e III e de acordo com a ordem classificatória (primeiro suplente, segundo suplente e assim 
sucessivamente), retirando-se o respectivo último classificado da lista de ampla concorrência, que passará à suplência (item 9.14 §4º). Objetivando-se desta maneira a seleção dos 18 projetos, com a composição de 13 projetos 
pelas listas reservadas e 05 projetos pela lista de ampla concorrência. (item 9.13)

Fase de habilitação

Obs.1: Item 9.13 §2º:  "A definição da reserva não impede a seleção de projetos nestas condições em quantidade maior do que a mínima reservada".
Obs.2: Item 9.14 §3º: "Não havendo projetos em número suficiente para ocupar as vagas reservadas nas categorias SOCIALMENTE NEGRO e INDÍGENA (subitens 9.13 I, “a”, “b” e “c”, e 9.13 III, “a”), as vagas remanescentes serão revertidas para a própria 
categoria de reserva dos respectivos incisos e preenchidas pelos demais projetos desta, observada a ordem de classificação".

Obs.3: Item 9.14 §5º: "Não havendo projetos inscritos em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência preenchidas pelos demais projetos inscritos, observada a ordem de 
classificação.
a) Nesta hipótese, as vagas remanescentes serão distribuídas equitativamente entre os Módulos, observada a ordem de prioridade Módulo 1, 2 e 3".

Publicação do resultado, que será realizada em listas distintas, sendo uma para ampla concorrência de cada Módulo e uma para cada categoria de vagas reservadas independente do Módulo (item 9.14 §1º).  A lista de ampla 
concorrência de cada Módulo será destinada à pontuação e classificação de todos os projetos, incluindo aqueles que concorrem pelas vagas reservadas. As demais listas serão destinadas à classificação específica dos projetos que 
concorrem pelas categorias de vagas reservadas independente do Módulo (item 9.14 §2º).

Fase recursal

FASE 3 - Análise de mérito artístico-cultural do PROJETO

LISTAS RESERVADAS

N/ACondicionantes
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Análise dos 30 (trinta) projetos classificados em cada Módulo após as FASES 1 e 2  por uma Comissão Julgadora que analisará o mérito artístico e cultural e pontuará conforme os critérios dispostos no item 9.11.

Análise de caso de empates de notas para aplicação dos critérios de desempate (item 9.11 §5º).
Organização da lista de ampla concorrência, por Módulo e por ordem de nota (sendo organizadas de forma decrescente).

A partir da lista de ampla concorrência organizada de cada Módulo, faz-se a pré-seleção dos 18 projetos com maior pontuação, sendo 6 em cada módulo (item 9.12).

LISTAS DA FASE 3

N/A

a)  1 projeto para PROPONENTE ou 
RESPONSÁVEL 
CRIADOR(A)/ARTÍSTICO(A) PESSOA 
TRANS ou RESPONSÁVEL 
CRIADORA/ARTÍSTICA MULHER.

N/A N/A

Organização das listas de cada categoria de reserva independente do Módulo, e por ordem de nota (sendo organizadas de forma decrescente).
Análise de caso de empates de pontuações para aplicação dos critérios de desempate (item 9.11 §5º).


