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34º SALÃO NACIONAL DE ARTE DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

8ª EDIÇÃO BOLSA PAMPULHA 2021 / 2022 

PERGUNTAS FREQUENTES DURANTE AS INSCRIÇÕES 

 

COMO FUNCIONA O BOLSA PAMPULHA? 

 

O BOLSA PAMPULHA é um programa de residência artística promovido pela Prefeitura de Belo  Horizonte, 

por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a OSC 

Viaduto das Artes. A 8ª EDIÇÃO – 2021/2022 será realizada em dois momentos, sendo o primeiro uma 

residência artística, com a participação de 16 bolsistas, durante 6 meses de duração, com carga 

horária de 20 horas semanais em horário livre, das 9 às 17 horas, entre 21/03/2022 e 20/09/2022. Serão 

oferecidos acompanhamento curatorial e de orientadores especializados e realizadas ações abertas 

ao público em geral, com a participação dos bolsistas, da equipe do programa e de destacados 

profissionais da área cultural. O segundo momento se dará imediatamente após a conclusão da 

residência e contemplará a apresentação final do resultado deste processo, incluindo a publicação de 

catálogo impresso. 

 

Em 2022, o programa BOLSA PAMPULHA 8ª EDIÇÃO apresenta algumas novidades, tais como: 

• O ateliê coletivo será instalado nas dependências da OSC Viaduto das Artes, localizadas à 

Avenida Olinto Meireles nº 45, na região do Barreiro, Belo Horizonte/MG. 

• Além das Artes Visuais, o programa contemplará propostas relacionadas às áreas de Arte 

Educação, Arquitetura e Design. 

• O número de participantes foi aumentado de 10 para 16 bolsistas. 

• Não haverá limite de idade máxima como fator eliminatório, podendo se inscrever pessoas 

acima de 18 anos. 

• Os interessados terão que comprovar residência em Belo Horizonte ou nas cidades da região 

metropolitana. 

• O processo seletivo irá incorporar parâmetros que destacam o protagonismo e o território 

onde mora o candidato. 

• Coletivos poderão se  inscrever, cadastrando um único membro do grupo. 

 

Foi elaborado um edital disponibilizado aos interessados, contendo informações referentes ao 

processo seletivo e ao desenvolvimento das atividades contempladas pelo programa. Para se 

inscrever o(a) candidato(a) ou o(a) representante de Coletivo deve preencher um formulário e 

disponibilizar ou anexar currículo, portfólio e cópias de documentos. As inscrições vão até 23/02/2022, 

e o edital e o formulário estão disponibilizados  em  pbh.gov.br/bolsapampulha.  

 

Todas as atividades do BOLSA PAMPULHA seguirão os protocolos sanitários vigentes enquanto 

estivermos sob a pandemia da covid-19. 
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COMO FAÇO A INSCRIÇÃO DA MINHA PROPOSTA? 

 

As inscrições para a seleção dos bolsistas são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pela 

internet no endereço eletrônico: pbh.gov.br/bolsapampulha  

 

Todas as dúvidas e questões referentes ao edital devem ser tratadas exclusivamente pelo endereço 

eletrônico bolsapampulha@viadutodasartes.com, devendo ser encaminhadas no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis da data de encerramento das inscrições. Elas serão respondidas no prazo de até 3 

(três) dias úteis de seu recebimento por parte do Viaduto das Artes, no endereço indicado. 

 

Para fazer sua inscrição o candidato deve: 

• Ler atentamente o edital. 

• Entrar em contato com o Viaduto das Artes, no endereço acima destacado, para esclarecer 

dúvidas. 

• Fazer sua inscrição no formulário online em plataforma Google Forms, disponibilizado no 

endereço eletrônico pbh.gov.br/bolsapampulha.  

• Informar, nos campos próprios, seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento, 

número de CPF e RG ou RNE, endereço completo, e-mail, nacionalidade. 

• Marcar em campo específico se pertence a um ou mais grupos de mulheres, pessoas com 

deficiência, negros, indígenas, ciganos, LGBTQIA +. 

• Marcar em campo específico se é morador de áreas em vulnerabilidade social de qualquer das 

regionais de Belo Horizonte ou da RMBH e informar qual é esta localidade.  

• Apresentar, preenchendo campo próprio no formulário de inscrição, textos respondendo às 

seguintes questões (com até 3 mil caracteres para cada): “Por que a residência é importante 

para a sua trajetória profissional ou do coletivo do qual faz parte?”; “O que pretende realizar? 

Qual é a proposta a ser desenvolvida durante a residência?”; “Por que seu projeto é 

relevante?” 

• Disponibilizar portfólio e currículo profissional com sua trajetória ou do seu coletivo, por meio 

de link em plataformas de compartilhamento (como YouTube, Vimeo, Google Drive, 

OneDrive), sem senhas, sem necessidade de login, sem tempo de expirar e devidamente 

liberado para visualização pública. 

• Disponibilizar declarações com os seguintes conteúdos: o trabalho resultante da bolsa poderá 

ser escolhido para fazer parte do acervo do MAP, cujo modelo está no ANEXO I do edital; o 

bolsista selecionado confere direito de uso de imagens e voz, constante em fotos, gravações, 

filmagens e outros meios de registros, incluindo o desenvolvimento de trabalhos em ateliê, 

encontros com comissões de acompanhamento, oficinas, palestras, ações expositivas e outros 

eventos relacionados à sua participação na 8° edição do programa BOLSA PAMPULHA, cujo 

modelo está no ANEXO II. 

 

 

 

http://pbh.gov.br/bolsapampulha
http://pbh.gov.br/bolsapampulha
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• Anexar, nos campos determinados, arquivos em PDF (máximo 2MB por documento) com: 

cópia da Carteira de Identidade ou, sendo estrangeiro, cópia do RNE; cópia do CPF; cópia do 

comprovante de residência em Belo Horizonte ou RMBH, com prazo de postagem inferior a 3 

meses (somente serão aceitos documentos bancários, comerciais ou públicos). Caso o 

proponente resida com terceiros e não possua o comprovante de domicílio em nome próprio, 

deverá juntar declaração de corresidência, cujo modelo está no ANEXO III, atestando o 

compartilhamento da moradia, bem como o competente comprovante de endereço em nome 

do respectivo corresidente. 

• Se julgar necessário, o candidato poderá anexar links complementares para ilustrar o projeto 

a ser desenvolvido durante a residência. 

• Ao concluir o processo de inscrição, o candidato deve checar se todos os campos estão 

preenchidos correta e devidamente e se a documentação exigida está  completa. Somente 

depois desta conferência, o candidato deve enviar sua inscrição.  

• Ao finalizar o cadastro, o candidato receberá a confirmação de sua inscrição, pelo e-mail 

registrado no formulário, não podendo realizar nenhum tipo de alteração posterior. O 

candidato deve se certificar da correção do e-mail informado pois, se apresentar qualquer 

erro, ele não receberá a confirmação e o contato entre o Viaduto das Artes será prejudicado. 

 

Cada candidato inscrito deverá cumprir todas as exigências do edital, especialmente quanto à 

apresentação dos documentos solicitados, sob pena de desclassificação. 

 

O Viaduto das Artes não se responsabiliza por arquivos que estejam corrompidos, sendo de 

responsabilidade do candidato verificar previamente cada material submetido. A OSC, também, não 

se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como, problemas 

em servidores, transmissão de dados, provedores de acesso ou lentidão provocada pelo excesso de 

acessos simultâneos, dentre outras, razão pela qual se recomenda aos interessados que concluam 

suas inscrições com antecedência, evitando possíveis dificuldades técnicas.  

 

 

COMO SERÁ O PROCESSO SELETIVO? 

 

Será realizado em três etapas: 

• 1ª etapa (habilitação), etapa eliminatória, que consistirá na conferência do procedimento de 

inscrição pela Comissão Organizadora.  

• 2ª etapa (análise da proposta, portfólio e currículo): etapa eliminatória e classificatória, que 

consistirá na seleção de 25 (vinte e cinco) candidatos habilitados 

• 3ª Etapa: entrevista com os 25 (vinte e cinco) candidatos habilitados na etapa anterior, para 

escolha dos 16 bolsistas classificados e dos 9 suplentes. 
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Os resultados de cada etapa serão publicados no mesmo endereço acima destacado e a divulgação 

dos 16 selecionados e 9 suplentes será em 11/03/2022. 

 

Cada bolsista selecionado assinará um contrato próprio com a OSC Viaduto das Artes, em nome de 

pessoa jurídica (PJ) de sua responsabilidade, podendo ser, inclusive, Microempreendedor Individual 

(MEI), criada para a ocasião. No caso de coletivos, o contrato será estabelecido com a PJ do 

representante que fizer a inscrição e for selecionado. A bolsa terá o valor de R$2.000,00 por mês, 

durante 6 meses, acrescida de R$5.000,00 para despesas com a apresentação final do resultado da 

residência. 

 

Ao final do programa de residência, o bolsista terá que disponibilizar, por meio de Termo de Doação 

e em diálogo com a Comissão Organizadora do programa, um trabalho, pesquisa, série ou projeto de 

sua autoria, para integrar o acervo do Museu de Arte da Pampulha, mediante análise e seleção da 

Comissão Permanente de Política de Acervo da instituição. Os trabalhos que eventualmente não 

sejam selecionados, serão devolvidos aos seus autores quando do término da apresentação final, 

sendo a sua retirada e transporte de responsabilidade do bolsista. 

 

 

QUEM PODE SE INSCREVER? 

 

Para realizar inscrição (pbh.gov.br/bolsapampulha), os candidatos da 8ª Edição do BOLSA PAMPULHA 

deverão preencher os seguintes requisitos: 

• Ter acima de 18 (dezoito) anos de idade. 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, sendo estrangeiro, possuir visto de permanência 

definitiva e Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) na forma do Estatuto do Estrangeiro (Lei 

Federal nº 6.815/80). 

• Residir na cidade de Belo Horizonte ou na sua respectiva Região Metropolitana – RMBH, 

composta por 34 (trinta e quatro) municípios: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 

Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, 

Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, 

Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, 

Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 

Vespasiano. 

• Ter realizado ou participado de NO MÁXIMO 3 (três) das seguintes atividades ou eventos: 

exposições, mostras, plataformas, processos expositivos e publicações individuais em espaços 

institucionais (como museus, centros culturais, galerias, equipamentos públicos, entre 

outros). 

• Para as demais áreas - Arte Educação, Arquitetura e Design, serão aplicados critérios 

coerentes com cada linguagem com o objetivo de garantir que o programa BOLSA PAMPULHA 

seja composto de bolsistas emergentes em suas respectivas áreas. 
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EXISTE LIMITE DE IDADE? 

 

Não. Nesta edição - 8ª BOLSA PAMPULHA 2021/2022, poderão se inscrever pessoas acima de 18 anos, 

não havendo idade máxima como fator eliminatório. 

 

 

PESSOAS DE FORA DE BELO HORIZONTE PODEM PARTICIPAR? 

 

Sim. Moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, interessados em participar do programa 8ª 

BOLSA PAMPULHA 2021/2022, poderão fazer sua inscrição no endereço: pbh.gov.br/bolsapampulha 

 

Lembramos que a RMBH é composta por 34 (trinta e quatro) municípios: Baldim, Belo Horizonte, 

Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, 

Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, 

Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e 

Vespasiano. 

 

 

É NECESSÁRIO TER PESSOA JURÍDICA NO ATO DE INSCRIÇÃO? 

 

Não. As inscrições são em nome do candidato ou, no caso de coletivos, em nome de seu 

representante. A documentação a ser fornecida no ato de inscrição terá o mesmo caráter. 

 

Somente se selecionado como bolsista do programa 8ª BOLSA PAMPULHA 2021/2022, haverá a 

necessidade de apresentação dos dados de uma empresa da qual participe. Cada bolsista assinará 

um contrato próprio com a OSC  Viaduto  das  Artes, em nome desta pessoa jurídica (PJ) de sua 

responsabilidade, podendo ser, inclusive, Microempreendedor Individual (MEI), criada para a ocasião. No 

caso de coletivos, o contrato será estabelecido com a PJ do representante que fizer a inscrição e for 

selecionado. 

 

 

UM COLETIVO PODE SE INSCREVER? QUAIS AS IMPLICAÇÕES DESTA INSCRIÇÃO? 

 

Sim. É permitida a candidatura de coletivos. Neste caso, a inscrição deverá ser feita em nome de 

apenas um dos integrantes do grupo, que fará menção aos outros membros no formulário de 

inscrição. As inscrições serão feitas com dados pessoais do representante do coletivo. 

 

Todos os membros do coletivo deverão enquadrar-se nos requisitos do item 3.1. do edital. 
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No caso de coletivo selecionado, o valor da bolsa (R$2.000,00 x 6 meses + R$5.000,00 para 

despesas com a apresentação final) será invariável, independentemente do número de integrantes 

do grupo. A divisão do valor da bolsa ficará a cargo do responsável pelo coletivo, que é aquele 

indicado como tal no formulário de inscrição. 

 

 

COMO SERÁ O PAGAMENTO DA BOLSA? 

 

A bolsa terá o valor de R$2.000,00 por mês, durante 6 meses, acrescida de R$5.000,00 para 

despesas com a apresentação final do resultado da residência. 

 

Cabe ao bolsista formalizar pessoa jurídica (PJ), podendo ser, inclusive, Microempreendedor 

Individual (MEI) para fins de pagamento de bolsa e despesas de apresentação final. Para que o 

pagamento mensal seja efetuado, os bolsistas deverão emitir os devidos documentos fiscais (Notas 

Fiscais emitidas pela PJ) e serão responsáveis pelas devidas retenções fiscais obrigatórias. O 

pagamento mensal da bolsa será realizado diretamente à PJ do bolsista, mediante depósito em conta 

corrente em nome da PJ por ele a ser indicada. 

 

 

PESSOAS QUE JÁ SE INSCREVERAM EM OUTRAS EDIÇÕES PODEM SE INSCREVER NOVAMENTE? 

 

Sim. Qualquer pessoa que não tiver sido selecionada em outras edições do BOLSA PAMPULHA poderá se 

inscrever na edição de 2021/2022. 

 

 

QUEM NÃO PODE SE INSCREVER? 

 

Bolsistas que participaram das residências anteriores à 8ª edição do BOLSA PAMPULHA não podem se 

inscrever, assim como: 

• Agentes públicos municipais. 

• Membros da diretoria e associados do Viaduto das Artes, da Comissão Organizadora, Comissão 

de Seleção e Comissão de Acompanhamento, inclusive os suplentes, bem como seus 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou por 

afinidade, até o segundo grau, sócios ou pessoas jurídicas a eles vinculadas. 

• Ocupantes de cargos de direção, de chefia e de assessoramento vinculados à FMC no 

exercício do cargo ou até 01 (um) ano após a desvinculação, bem como seus cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou por afinidade, até o 

segundo grau, sócios ou pessoas jurídicas a eles vinculadas. 
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QUAL É A PONTUAÇÃO ADICIONAL PARA QUESTÕES RELACIONADAS AO PROTAGONISMO E AO 

TERRITÓRIO?  

 

Com objetivo de contribuir para a maior diversidade do perfil dos bolsistas, será aplicada uma 

pontuação adicional de 2 pontos para o quesito "protagonismo" e, com base em informação 

autodeclarada, o candidato deve marcar em campo específico se pertence a um ou mais grupos de 

mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas, ciganos, LGBTQIA +. 

 

Com objetivo de contribuir com a democratização do acesso e maior diversidade no perfil dos 

bolsistas, será aplicada uma pontuação adicional de 2 pontos para o quesito “território” e, com 

base em informação autodeclarada, o candidato deverá marcar em campo específico se é morador 

de áreas em vulnerabilidade social de qualquer das regionais de Belo Horizonte ou da RMBH e 

informar qual é esta localidade. 

 

 

SOU OBRIGADA A USAR O ATELIÊ? 

 

Sim. Como trata-se de um programa de residência artística, o bolsista selecionado deverá 

comparecer às dependências da OSC Viaduto das Artes, localizadas à Avenida Olinto Meireles nº 45, na 

região do Barreiro, Belo Horizonte/MG. 

 

 

QUAL A CARGA HORÁRIA E ONDE SERÁ REALIZADO O PROGRAMA? 

 

Os bolsistas deverão dedicar no mínimo 20 (vinte) horas semanais às atividades do BOLSA PAMPULHA, 

durante 6 meses, em horário livre entre 9 e 17 horas a ser combinado com a Comissão de 

Acompanhamento. 

 

Nesta carga horária deverão ser computadas as horas dedicadas: 

• às atividades complementares (6 Encontros Coletivos em espaços públicos de Belo Horizonte, 

com a presença de público, contemplando palestras, rodas de conversa, oficinas, laboratórios 

ou pesquisas de campo, sempre com a participação de profissionais de notório saber, em local 

a ser definido pela Comissão Organizadora e de Acompanhamento); 

• aos encontros com os curadores (4 encontros individuais presenciais e/ou virtuais de 

acompanhamento entre bolsistas e curadores) e 

• aos encontros com os orientadores (12 encontros presenciais e/ou virtuais entre bolsistas e 

orientadores, com periodicidade quinzenal). 
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Além disto, após a conclusão da residência artística, o bolsista deverá comprometer-se a comparecer 

no período de montagem e na data de inauguração da apresentação de seu trabalho final, a ser 

definida pela Comissão Organizadora, junto com a OSC Viaduto das Artes. 

 

A residência artística será realizada em ateliê coletivo, aberto à visitação, nas dependências da OSC 

Viaduto das Artes, localizadas à Avenida Olinto Meireles nº 45, na região do Barreiro, Belo Horizonte/MG. 

 

 

CASO SEJA CLASSIFICADO NA SEGUNDA ETAPA DE SELEÇÃO ENTRE OS 25 CANDIDATOS 

HABILITADOS, COMO SEREI COMUNICADO? 

 

Os 25 (vinte e cinco) candidatos habilitados pela Comissão de Seleção, na 2ª etapa do processo de 

seleção, terão seu nome publicado no endereço pbh.gov.br/bolsapampulha. Receberão, também, um 

comunicado via e-mail, em que serão informados da data e o horário da entrevista prevista na 3ª 

etapa do processo de seleção. 

 

Conforme o CAPÍTULO 9 – DO RESULTADO do edital: Os resultados de cada etapa serão publicados no 

endereço pbh.gov.br/bolsapampulha e a divulgação dos 16 selecionados e 9 suplentes será em 

11/03/2022. 

 

 

SE SELECIONADO NA ÚLTIMA ETAPA DE SELEÇÃO, QUAL É O PRAZO DA CONFIRMAÇÃO DE MINHA 

PARTICIPAÇÃO? 

 

A publicação do resultado da 8ª edição do BOLSA PAMPULHA está prevista para 11/03/2022. Os 

16 bolsistas selecionados deverão confirmar sua participação em até 05 dias úteis (previsto para 

18/03/202), através do envio de e-mail para bolsapampulha@viadutodasartes.com, sob pena de 

desclassificação, a critério da Comissão Organizadora. 
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