
   

 

   

 

CHAMAMENTO | FEIRA TERRITÓRIOS DA MODA E COSTURA 2023 

 

O Sesc/SP, por meio das Unidades 24 de Maio e Consolação, informa às 

pessoas interessadas que estarão abertas, entre os dias 31 de janeiro e 19 de 

fevereiro de 2023, as inscrições para apresentação de propostas para exposição 

de trabalhos e projetos na Feira Territórios da Moda e Costura, que acontecerá 

nos dias 25 e 26 de março de 2023 no Sesc 24 de Maio, e nos dias 01 e 02 de 

abril de 2023 no Sesc Consolação, de forma presencial, a fim de integrar o 

projeto Territórios do Comum. 

  

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Chamamento tem por objetivo selecionar 10 (dez) projetos para 

serem apresentados por suas(eus) autoras(es) e/ou representantes na Feira 

Territórios da Moda e Costura, doravante denominados “proponentes”, que será 

realizada nos dias 25 e 26 de março de 2023, das 11h às 17h, no Sesc 24 de 

Maio (Rua 24 de maio, 109, República, São Paulo/SP) e nos dias 01 e 02 de 

abril de 2023, das 11h às 17h, no Sesc Consolação (Rua Doutor Vila Nova, 

245, Vila Buarque, São Paulo/SP). 

 

1.2. A feira tem como objetivo principal promover e divulgar trabalhos autorais, 

autônomos e independentes que estejam relacionados à moda e costura em 

suas diversas vertentes: 

1.2.1. roupas, acessórios, indumentárias e calçados; 

1.2.2. figurinos e adereços; 

1.2.3. desenhos, croquis e registros de processos de criação. 

 

1.3. Na seleção dos projetos, serão consideradas como diferenciais as iniciativas 

que também discutam moda inclusiva, roupas adaptadas para pessoas com 

deficiência (PcD) e corpos plurais; moda consciente, consumo responsável, 

cadeia produtiva de moda e boas práticas de sustentabilidade; geração de renda 

e trabalho e as respectivas redes de apoio. 

 

1.4. A Feira integra o projeto Territórios do Comum, idealizado pelo Sesc/SP, 

que se propõe a refletir sobre as estratégias de diálogo e de articulação com 

territórios-territorialidades como subsídio para realizar processos educativos 

continuados, que possam contribuir para iniciativas de trabalhos e redes de apoio 

que garantam o direito ao acesso à uma vida mais digna e justa social, ambiental 

e economicamente.    

  



   

 

   

 

 

2. EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS 

 

2.1. Os projetos selecionados serão expostos pelas(os) proponentes em mesas 

de 1,83x0,75m, que ficarão dispostas em espaço no Sesc 24 de Maio e no Sesc 

Consolação, durante todo o período da Feira, possibilitando a interação entre o 

público e as(os) proponentes, que, por sua vez, terão o compromisso de, além 

de expor, apresentar e dialogar com as pessoas visitantes (veja item 4).  

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir das 14h do dia 

1 de fevereiro de 2023 até às 23h59 do dia 19 de fevereiro de 2023 (horário 

de Brasília) ou até atingir o número de 100 (cem) inscrições válidas, o que 

ocorrer primeiro. 

 

3.2. O presente Chamamento destina-se a pessoas ou grupos/coletivos, que 

residam e/ou tenham ateliês/lojas próprias situadas na cidade de São Paulo, 

exclusivamente nos seguintes distritos: Pari, Brás, Bom Retiro, República, 

Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Sé, Cambuci e Barra 

Funda. 

 

3.2.1. Serão aceitos projetos de pessoas autônomas; empreendedoras(es); 

costureiras(os); criadoras(es); organizações não governamentais; 

coletivos; movimentos sociais; entidades sem fins lucrativos, e demais 

pessoas que desenvolvam projetos na área de moda e costura, maiores de 

18 (dezoito) anos. 

 

3.3. Cada participante selecionada(o) receberá uma ajuda de custo de 

R$400,00 (quatrocentos reais) por dia para participação na Feira. Como é 

obrigatória a presença de duas pessoas representando cada iniciativa, 

informamos que esse valor é para cada uma das pessoas, totalizando o valor de 

R$800,00 (oitocentos reais) por dia, desde que cumprida a presença de duas 

pessoas. 

 

3.4. As inscrições deverão ser feitas mediante o encaminhamento dos projetos, 

exclusivamente pela internet, acompanhados dos seguintes documentos e 

informações: 

 



   

 

   

 

3.3.1. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (preenchido e enviado pelas(os) 

proponentes, o qual requer: 

a. Dados da(o) proponente;  

b. Título do projeto; 

c. Breve apresentação do projeto (até 2.000 caracteres ou envio de link 

de vídeo de até 2 minutos); 

d. Descrição da organização/grupo/coletivo ou apresentação da(o) 

proponente (até 2.000 caracteres ou envio de link de vídeo de até 2 

minutos); 

e. Justificativa que motiva a sua participação (até 2.000 caracteres ou 

envio de link de vídeo de até 2 minutos); 

f. Descrição do material que será exposto: quais itens/produtos, 

quantidades e como pretende expor (até 2.000 caracteres ou envio de 

link de vídeo de até 2 minutos); 

g. Inserção de link com acesso aberto contendo imagens dos 

itens/produtos.  

 

3.3.2. Para as respostas enviadas em vídeo, serão válidos links do Google 

Drive, YouTube, Vimeo ou canais similares. Serão desconsiderados links 

para serem baixados (download) ou de acesso privado ou restrito. 

 

3.5. Não serão aceitas inscrições, nem entrega de projetos, por qualquer outra 

via que não a digital. 

 

3.6. Serão desclassificadas as inscrições dos projetos que não cumpram o limite 

da data e horário de envio, qual seja dia 12 de fevereiro de 2023, conforme 

cronograma apresentado no item 7, abaixo.  

 

3.7. Os projetos encaminhados não poderão ser alterados quando da realização 

do evento. 

 

3.8. Não serão analisados projetos cuja inscrição estiver incompleta. 

 

3.9. Em casos de múltiplas inscrições pela(o) mesma(o) preponente, apenas o 

primeiro envio será considerado válido. 

 

3.10. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica, tais como: falhas, congestionamento das linhas de comunicação 

ou quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados ou o 

acesso a arquivos disponíveis no portal cedidos para as inscrições. 

 

https://forms.office.com/r/nnrwp0a4YN


   

 

   

 

3.11. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das 

condições e normas constantes no presente Chamamento, pelas pessoas 

inscritas, sendo que o descumprimento de qualquer item poderá implicar em sua 

desclassificação e, se for o caso, em penalidades legais cabíveis. 

 

4. PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSOS 

 

4.1. A(O)s proponentes dos projetos selecionados se comprometem a: 

 

a. Ter até 2 (duas) pessoas que deverão participar integralmente do evento, 

durante todo o período nos dias 25 e 26 de março de 2023 no Sesc 24 de 

Maio e 01 e 02 de abril de 2023 no Sesc Consolação, ambos das 11h às 

17h, com chegada com antecedência de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos 

ao início do atendimento ao público, para montagem e organização do 

espaço em que seus respectivos projetos serão apresentados, 

permanecendo com a mesa montada e em funcionamento durante todo o 

evento. Os materiais expostos são de responsabilidade das(os) 

proponentes; 

 

b. Todas(os) as(os) proponentes selecionadas(os) deverão participar de 2 

(duas) Praças de Ideias, que consiste em uma roda de conversa entre 

as(os) proponentes, aberta ao público, com duração de até 1 (uma) hora 

e 30 (trinta) minutos cada, que acontecerão durante o evento na data e 

horário a serem definidos junto com a organização; 

 

c. Encaminhar o Termo de Compromisso (Anexo I) preenchido e assinado, 

dando, ademais, ciência de todos as condições aplicáveis. O Instrumento 

de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização para Uso de Nome, 

Imagem e/ou Voz (Anexo II) consta apenas para que a(o) proponente 

tenha conhecimento do seu conteúdo, não sendo necessário o seu 

preenchimento nesse momento. 

 

d. Comunicar à organização do evento, assim que solicitado, sobre o 

interesse em vender produtos na Feira. Poderá haver venda de produtos 

desde que estes sejam vinculados diretamente ao projeto que está sendo 

exposto e sejam aprovados, formalmente e de forma escrita, pela equipe 

de Curadoria, cabendo à mesma a decisão soberana sobre o aceite, ou 

não, dos itens para venda. Em caso positivo, o gerenciamento das vendas 

é de total responsabilidade das(os) proponentes. 

 

4.2. O Sesc 24 de Maio e Sesc Consolação se comprometem a:  



   

 

   

 

 

a. Ceder o espaço dentro dos formatos estipulados e serviço de montagem 

das mesas expositivas; 

 

b. Realizar divulgação, fazer a produção visual do convite virtual, a produção 

visual e impressão de materiais gráficos para ambientação do evento; 

 

c. Conceder ajuda de custo no valor líquido de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) diários para cada participante (limitado a participação de 2 

(duas) pessoas). Para tanto, será obrigatória a assinatura de recibo no 

ato do recebimento. 

 

4.3. Outros materiais e serviços, além de todos os demais custos, correrão por 

conta da(o)s proponentes. O Sesc não arcará com valores de hospedagens, 

passagens, transporte, alimentação e quaisquer outros que não sejam aqueles 

mencionados no item 4.2, “c”.  

 

5. SELEÇÃO 

 

5.1. Os projetos serão avaliados pela equipe de Curadoria da Feira Territórios 

da Moda e Costura, composta por membros do Sesc 24 de Maio e do Sesc 

Consolação. Para tanto, a Curadoria irá selecionar 10 (dez) projetos para integrar 

a Feira, priorizando os que apresentem maior potencial de interação e 

engajamento com as(os) visitantes do evento. Além disso, considerará as 

diversidades racial, de gênero e orientação sexual na seleção dos projetos.  

 

5.2. Os projetos serão analisados de acordo com os seguintes critérios: 

a. Potencial educativo; 

b. Criatividade na confecção e produção das peças; 

c. Alinhamento com questões de moda consciente, consumo responsável, 

boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade; 

d. Criações propostas para a diversidade de corpos e moda inclusiva. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1. O resultado da seleção será divulgado no site do Sesc 24 de Maio 

(www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio) e do Sesc Consolação 

(https://www.sescsp.org.br/unidades/consolacao) no dia 24 de fevereiro de 2023, 

conforme cronograma apresentado no item 7 abaixo. 

 

http://www.sescsp.org.br/unidades/24-de-maio
https://www.sescsp.org.br/unidades/consolacao


   

 

   

 

6.2. A(o)s proponentes dos projetos selecionados também serão informadas(os) 

por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 

formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 28 de 

fevereiro de 2023. Caso não haja retorno até essa data, será desconsiderada a 

sua classificação e selecionado outro projeto pela Curadoria 

 

6.3. A seleção dos projetos e as decisões da Curadoria serão tomadas de forma 

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

7. CRONOGRAMA  

 

AÇÕES DATAS 

Publicação do Edital 01/02/2023 

Período de inscrição 01 a 19/02/2023 

Divulgação do resultado no portal do Sesc 24/02/2023 

Confirmação de participação pelas(os) proponentes 

selecionadas(os) 

até 28/02/2023 

Realização da Feira 25 e 26/03/2023 - Sesc 24 de Maio 

01 e 02/04/2023 - Sesc Consolação 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Uma vez selecionado o projeto, a(o) proponente deverá se comprometer 

com as normas e diretrizes para a realização da Feira. Caso a(o) proponente 

não cumpra os procedimentos acordados poderá ser substituída(o) por outra(o), 

a ser indicado pela Curadoria. 

 

8.2. Serão exibidos um máximo de 10 (dez) projetos. 

 

8.3. Ficará a cargo da Curadoria a disposição e distribuição dos trabalhos nos 

espaços do evento. 

 

8.4. Dúvidas acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser 

submetidas através dos contatos: educativo.24demaio@sescsp.org.br e/ou 

socioeducativo.consolacao@sescsp.org.br. 

 

8.5. O descumprimento de quaisquer itens desse Chamamento e de disposições 

legais aplicáveis, incluindo a violação de direitos autorais e de personalidade, 

acarretará o não pagamento ou a devolução do valor previsto na alínea “c” do 

item 4.2, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

mailto:educativo.24demaio@sescsp.org.br
mailto:socioeducativo.consolacao@sescsp.org.br


   

 

   

 

 

9. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

O que é esse chamamento? 

É uma chamada aberta para pessoas que atuam na área de moda e costura, a 

fim de participarem da Feira Territórios da Moda e Costura para exposição de 

produtos e criações, que será realizada nos dias 25 e 26 de março de 2023 no 

Sesc 24 de Maio, e nos dias 01 e 02 de abril de 2023 no Sesc Consolação. 

 

Quem pode se inscrever? 

Serão aceitas propostas de pessoas autônomas; empreendedoras(es); 

costureiras(os); artistas; organizações não governamentais; coletivos; 

movimentos sociais; entidades sem fins lucrativos; e demais pessoas que 

desenvolvam projetos destinados a esta temática, maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

Moro ou tenho ateliê/loja própria em outro distrito/bairro indicado. Posso 

me inscrever? 

Não. O Chamamento é exclusivo para proponentes que moram ou tenham 

ateliês/lojas próprias nos seguintes distritos: Pari, Brás, Bom Retiro, República, 

Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, Liberdade, Sé, Cambuci e Barra Funda. 

 

Há alguma ajuda de custo para participar? 

Sim, o Sesc oferece uma ajuda de custo no valor de R$400,00 (quatrocentos 

reais) por dia para cada participante (limitado a participação de 2 (duas) 

pessoas). Esse valor é líquido, pessoal e intransferível. 

 

Não moro em São Paulo. O Sesc oferece passagens e hospedagem? 

Estes serviços não são custeados pelo Sesc. 

 

Posso vender os meus produtos na Feira?  

Sim. Tanto a venda de produtos como a forma de pagamento do público ficam 

sob a responsabilidade do(a) expositor(a). O Sesc não fornece máquinas de 

cartões nem troca dinheiros em espécie. Não é permitida a comercialização de 

alimentos e bebidas durante a Feira. 

 

Sobre o Sesc 

O Sesc (Serviço Social do Comércio) é uma instituição privada, sem fins 

lucrativos e de âmbito nacional. Foi criada em 1946, por iniciativa de empresários 

dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que a mantém e administra. 

Tem como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador 

desses setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno. 



   

 

   

 

Em São Paulo, são 43 (quarenta e três) unidades operacionais localizadas em 

diferentes regiões do estado, que oferecem uma gama variada de 

programações, serviços e atividades nas áreas de cultura, esporte, lazer, 

educação, sustentabilidade, saúde, alimentação e turismo social. O Sesc 

desenvolve ações de educação não formal e permanente, com intuito de 

valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 

expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO PARA PARTICIPAÇÃO  

NA FEIRA TERRITÓRIOS DA MODA E COSTURA 

 

Eu, __________________________________ (nome), ___________________, 

(nacionalidade), ________________ (estado civil), ____________________  

(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________________, 

inscrito(a) no CPF/ME sob nº ________________, proponente do projeto 

______________________(nome do projeto), DECLARO que: 

 

1) Conheço e aceito as regras do Chamamento da Feira Territórios da Moda e 

Costura. 

 

2) Me responsabilizo pelas informações contidas no projeto enviado ao Sesc e 

me comprometo a: 

 

2.1) Participar da Feira Territórios da Moda e Costura, que será realizada 

nos dias 25 e 26 de março de 2023, das 11h às 17h, no Sesc 24 de Maio 

(Rua 24 de maio, 109, República, São Paulo/SP) ou nos dias 01 e 02 de 

abril de 2023, das 11h às 17h, no Sesc Consolação (Rua Doutor Vila 

Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo/SP), integralmente nos dois dias. 

 

2.2) Participar de 2 duas Praças de Ideias (1h30, cada, de bate-papo 

público) que acontecerão no evento, com data e horário a serem definidos 

junto com a organização; 

 

2.3) Comunicar ao Sesc, com antecedência de 20 dias, sobre o interesse 

em vender produtos na feira, sendo o gerenciamento das vendas de minha 

total responsabilidade.  

 

3) Estou ciente de que meus dados pessoais poderão ser tratados pelo Sesc 

para as finalidades da Feira Territórios da Moda e Costura, de acordo com a 

legislação aplicável, bem como poderão ser compartilhados com terceiros, 

nacionais ou estrangeiros. 

 

Comprometo-me, ademais, na hipótese de ser representante do(a) proponente, 

a cumprir com todas as obrigações legais e a informar o(a)(s) respectivo(a)(s) 

titular(es) que seus dados pessoais poderão ser tratados pelo Sesc para as 

finalidades deste instrumento, de acordo com a legislação aplicável, bem como 

poderão ser compartilhados com terceiros, nacionais ou estrangeiros. 

 



   

 

   

 

Reconheço, desde já, como válida qualquer forma de comprovação de anuência 

ao presente instrumento em formato eletrônico, ainda que não se utilize de 

certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, nos termos da legislação 

aplicável, considerando, para todos os efeitos, a data da última assinatura como 

a data de sua formalização jurídica. 

 

São Paulo,  

 

_________________________ 

Nome: 

Data:  

 

  



   

 

   

 

ANEXO II 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS C/C 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE NOME, IMAGEM E/OU VOZ 

 

Eu, ____________________________ (nome), ___________________, 

(nacionalidade), ________________ (estado civil), ____________________  

(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________________, 

inscrito(a) no CPF/ME sob nº ________________, a seguir designado(a) 

abreviadamente “LICENCIANTE/AUTORIZANTE”; 

 

1. LICENCIO, para todos os fins e efeitos de Direito, o Serviço Social do 

Comércio − Sesc, Administração Regional no Estado de São Paulo, inscrito no 

CNPJ/ME sob o nº 03.667.884/0001-20, com sede nesta Capital na Avenida 

Álvaro Ramos, nº 991, os direitos patrimoniais de autor que detenho sobre o 

conteúdo do projeto apresentado na Feira Territórios da Moda e Costura, bem 

como AUTORIZO  a utilizar e reproduzir o meu nome, imagem e/ou voz no(s), 

captados no referido evento, garantindo que o Sesc possa divulgá-lo na Feira, 

exibi-lo, por si ou por terceiros, com exclusividade, em suas Unidades 

Operacionais e na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos 

seus demais canais de divulgação, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no 

todo ou em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores 

momentos, além de utilizá-los para: 

a) fins de divulgação, inclusive para a produção de material promocional, em 

qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica; 

b) os seguintes fins institucionais: 

b.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de 

seus canais de comunicação, tais como Revista E e Em Cartaz, 

Portal SescSP, cadernos de programação, CineSesc, cartazes e 

folheterias, SescTV, entre outros; 

b.2) utilização em peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação 

em canais de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica; 

b.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e 

congressos, no Brasil e exterior; e 

b.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do 

Sesc ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer 

formato ou suporte. 

 

2. A presente licença e autorização são feitas de forma gratuita, irrevogável e 

irretratável, sem limitação geográfica e de número de exibições e/ou de 

tiragem/número de exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção 

legal previsto na Lei nº 9.610/98, a contar da data da divulgação da Feira 



   

 

   

 

Territórios da Moda e Costura, no que tange aos direitos autorais e, por prazo 

definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade, vinculando as partes 

e seus sucessores. 

 

3. Declaro que me responsabilizo expressa e exclusivamente pela: 

a) originalidade do conteúdo do projeto ora licenciado; 

b) obtenção das eventuais autorizações de direitos autorais e de uso de 

nome, imagem e/ou voz de pessoas e/ou de obras intelectuais 

eventualmente retratadas no projeto. 

 

3.1. Declaro estar ciente de que o descumprimento de quaisquer itens do 

Chamamento da Feira e de disposições legais aplicáveis, incluindo a violação 

de direitos autorais e de personalidade, acarretará o não pagamento ou a 

devolução do valor da ajuda de custo concedida, sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei. 

 

3.2. Isento o Sesc de todo e qualquer recurso ou ação judicial resultante de 

alguma violação quanto aos direitos autorais e de personalidade envolvidos 

no conteúdo do projeto ora licenciado, ficando obrigado(a) a indenizar o Sesc 

e eventuais terceiros, mediante composição de perdas e danos e lucros 

cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso sejam intentadas medidas 

judiciais ou extrajudiciais sobre quaisquer questões de ordem autoral ou de 

personalidade incidentes sobre o projeto, devendo inclusive arcar com os 

honorários advocatícios decorrentes destas medidas. 

 

4. O(A) LICENCIANTE/AUTORIZANTE declara estar ciente de que seus dados 

pessoais poderão ser tratados pelo Sesc para as finalidades deste instrumento, 

de acordo com a legislação aplicável, bem como poderão ser compartilhados 

com terceiros, nacionais ou estrangeiros.  

 

4.1. Caso o(a) LICENCIANTE/AUTORIZANTE não seja o(a) titular dos dados 

pessoais envolvidos nesta contratação, este(a) compromete-se a cumprir com 

todas as obrigações legais e a informar o(a)(s) respectivo(a)(s) titular(es) que 

tais dados poderão ser tratados pelo Sesc para as finalidades deste 

instrumento, de acordo com a legislação aplicável, bem como poderão ser 

compartilhados com terceiros, nacionais ou estrangeiros. 

 

5. A parte reconhece, desde já, como válida qualquer forma de comprovação de 

anuência ao presente instrumento em formato eletrônico, ainda que não se utilize 

de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, nos termos da legislação 



   

 

   

 

aplicável, considerando, para todos os efeitos, a data da última assinatura como 

a data de sua formalização jurídica. 

 

6. Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital como único competente para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

São Paulo,  

 

 

  

  

 

 

LICENCIANTE/AUTORIZANTE 

 

TESTEMUNHAS 

 

Nome:  Nome: 

CPF/ME:  CPF/ME: 

 


