
 

 

 
 

2º Festival PAR - Stand-up 
EDITAL 

 
Art 1º - Da Finalidade 
 
1.1 - A FETAERJ - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, através do 
EDITAL DE ESTÍMULO À MANUTENÇÃO DE TEATROS DA FUNARJ, apoiada pela   
Casa da Comedia Carioca com o objetivo de fomentar e incentivar a produção de novos talentos 
e a formação de plateia, tornam público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital, 
que estabelece normas para participação 2º Festival PAR - Stand-up  
 
Art 2º - Do tema 
 
2.1 O 2º Festival PAR - Stand-up não faz distinção de temas, respeitando o formato Stand-
up, 
 
 
Art 3º - Dos Participantes 
 
3.1 Poderão participar 2º Festival PAR - Stand-up pessoas e/ou grupos; 
amadores e/ou profissionais 
 
 
Art 4º - Das Inscrições 
 
4.1 Cada responsável poderá inscrever quantos Stand-ups desejar, que serão submetidos à 
curadoria do evento. Os trabalhos deverão ser inscritos exclusivamente pela internet, através do 
preenchimento de formulário online no site  e www.fetaerj.com preenchendo formulário online 
até o dia 27/01/2023 
 

• Será aceito filmagem, amadora ou profissional , de apresentação ou ensaio do show 
inscrito 

 
 
4.2 Serão necessários os seguintes dados: 
 
a) Dados completos do show 



 

 

b) Dados  do representante da inscrição; 
b) Sinopse do show ; 
c) Link (YouTube, Vimeo ou Google Drive) com vídeo da apresentação ou ensaio do show 
d) Redes sociais  
 
4.4 Para efetivar a inscrição, o grupo deverá anexar, ainda, o comprovante de depósito no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de taxa de inscrição, a ser efetuado no Banco Cora – 
Agência 0001 – Conta Corrente 3174880-1 – em nome de FETAERJ - Federação de Teatro 
Associativo do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ: 42.597.286/0001-84. Chave Pix: 
pixfetaerj@gmail.com. 
 
 
 
§ 1º - Os Stand-up inscritos deverão ter disponíveis os dias,14 e 15 de fevereiro de 
2023 para as possíveis apresentações no Festival. 
§ 2º - Este edital, assim como o link para a Ficha de Inscrição, estão disponíveis 
em https://www.parproducao.com/ e www.fetaerj.com  
§ O responsável pela show, deverá informar os Classificação Indicativa, seguindo os 
parâmetros estabelecidos no Manual de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, que 
está eletronicamente disponibilizado no site: https://www.justica.gov.br/seus-
direitos/classificacao/manual-da-nova-classificacao-indicativa.pdf 
 
Art 5º - Do Formato do Festival 
 
§ 5.1 Todos as apresentações terão vendas de ingressos a preços populares 
 
§ 5.2 cada ingresso da direito a um voto para a votação popular 
 
§ 5.4 Os Stand-up selecionados para participar do 2º Festival PAR - Stand-up 
serão divulgados nos endereços  https://www.parproducao.com/ e www.fetaerj.com e 
seus representantes poderão também ser comunicados através de e-mail , telefone ou 
WhatsApp. 
 
5.2 As apresentações acontecerão no Teatro Candido Mendes, à partir de 20 horas. Cada Stand-
up devera chegar com 1h de antecedência   
 
Art. 6º - Das Disposições Gerais 
 
6.2 Os shows deverão ter entre 05 e 10 minutos de duração  
 



 

 

 
Art 7º - Dos Jurado 
 
Os Jurados serão indicados pela produção do evento, cuja decisão é soberana e irrevogável. 
Art 8º - Da Premiação 
 
 
1ºMelhor show................................ R$ 1.000,00* (mil reais) e troféu 
1ºMelhor show voto popular ......... R$ 500,00 (quinhentos  reais) e troféu 

 
• O vencedor ainda será convidado para participar de uma noite oficial da Casa da 

Comedia  
 
Maiores informações: parstandup@gmail.com  
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Pablo Rodrigues 
 

Gestor Cultural 


