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Concurso 001/2013 Selo Fiocruz Vídeo 

 

Perguntas  Frequentes 

 
1) Do que trata o edital? 

Concurso de Apoio à Produção de Obras 

Audiovisuais Inéditas nos GÊNEROS 

ANIMAÇÃO e DOCUMENTÁRIO.  

Serão financiados 02 (dois) vídeos no gênero 

animação e 03 (três) vídeos no gênero 

documentário. 

 

2) Qual o valor financiado pelo edital? 

O recurso financeiro oferecido é no valor total de 

R$ 650.600,00 (seiscentos e cinquenta mil e 

seiscentos reais) provenientes da Fundação 

Oswaldo Cruz.  

a – apoio à produção de 02 (dois) vídeos (de  17 a 

22 minutos) - no gênero animação, no valor de R$ 

114.975,00 (cento e quatorze mil novecentos e 

setenta e cinco  reais) para cada um; 

 

b – apoio à produção de 02 (dois) vídeos (de 22 a 

26 minutos) no gênero documentário, no valor de 

R$ 123.388,00 (cento e vinte três mil trezentos e 

oitenta e oito reais) para cada um; 

 

c - apoio à produção de 01 (um) vídeo (de 50 a 52 

minutos) no gênero documentário, no valor de R$ 

173.874,00 (cento e setenta e três mil oitocentos  e 

setenta  e quatro reais); 

 

O pagamento de todas as parcelas está sujeito à 

impostos, taxas e contribuições previstas na 

legislação em vigor, conforme edital. 

 

3) Existe algum tema proposto? 

O edital disponibiliza alguns temas de referência, 

que poderão ser utilizados, conforme anexo VII do 

edital. 

 

4) A inscrição no concurso é gratuita? 

Sim. 

 

5) Quem pode se inscrever? 

Empresas produtoras brasileiras da atividade 

audiovisual desde que devidamente habilitadas 

com suas obrigações fiscais e previdenciárias, bem 

como frente às demais exigências da legislação 

para a participação em concorrências públicas e 

demais especificações do edital e seus anexos. 

 

6) Quem não pode se inscrever? 

Não serão admitidas as inscrições de projetos de 

membros do Conselho Curador da Fiocruz Vídeo 

ou da Comissão Julgadora designada por este e 

servidores da Fiocruz, bem como de pessoas 

ligadas direta ou indiretamente aos integrantes do 

Conselho Curador, da Comissão Julgadora e 

servidores da Fiocruz nas condições de cônjuge, 

parentes até terceiro grau, inclusive afins e 

dependentes, conforme Anexo III – Declaração de 

Ausência de Parentesco 

 

7) Onde posso encontrar o edital? 

O Edital e seus anexos estão disponíveis no sítio 

www.fiocruz.br/fiocruzvideo.   

Também na VideoSaúde – Distribuidora da 

Fiocruz - Avenida Brasil, 4036 sala 516 – Prédio 

da Expansão /Manguinhos -  Rio de Janeiro – RJ 

 

8) Qual a documentação necessária? 

A empresa interessada deverá enviar 02 (dois) 

envelopes. Um contendo a documentação exigida e 

outro contendo o projeto técnico, conforme 

especificado no edital e seus anexos. 

 

9) Posso inscrever mais de um projeto? Não. 

Cada empresa produtora só poderá inscrever um 

único projeto. 

 

10) Onde devo fazer minha inscrição? 

A inscrição poderá ser feita na Fundação Oswaldo 

Cruz – VideoSaúde – Distribuidora da Fiocruz 

Avenida Brasil, 4036 sala 516 – Prédio da 

Expansão /Manguinhos -  Rio de Janeiro – RJ 

Cep: 21040-361 / tel: (21) 3882-9209/ 9111 / 9112 

 

Ou através de SEDEX para o endereço acima, 

obedecendo o período de inscrição. 

 

11) Qual o horário de funcionamento e o prazo 

para as inscrições e entrega dos projetos? 

O período de inscrição será até 01 de novembro de 

2013. Ou seja, 80 dias a partir da publicação do 

edital.  

Horário - 9:00h às 17:00h no endereço citado. 

 

12) Existe algum e-mail para contato? 

Sim.  E-mail: fiocruzvideo@fiocruz.br 

 

http://www.fiocruz.br/fiocruzvideo
mailto:fiocruzvideo@fiocruz.br

