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CHECK LIST  

1º FESTIVAL PAULISTA DE TEATRO MUSICAL 

Antes de iniciar a sua inscrição online para o Festival Paulista de Teatro Musical, 

aconselhamos que você verifique se tem todas as informações à sua disposição. 

Este documento é um checklist de tudo que será solicitado no momento da 

inscrição.  

Estamos usando o google formulário para as inscrições. Aqui estão as seções 

que você precisará preencher e quais informações serão necessárias em cada 

seção: 

* É um campo obrigatório 

 

SEÇÃO INICIAL: APRESENTAÇÃO 

 Nome do Projeto* 

 Para qual atividade você está se inscrevendo? * 

 A sua produção é inédita? * 

 A produção já possui gravação do espetáculo? * 

 Em caso de resposta SIM, favor informa o link para visualização. 

 Equipe Criativa (Preencha o nome de os membros da equipe criativa e 

mini currículo dos principais integrantes) * 

 Ficha Técnica - Elenco (Nome e mini bio) * 

 

SEÇÃO II: INFORMAÇÃO BÁSICA 

 Razão Social da Pessoa Jurídica responsável pelo projeto. * 

 CNPJ da Pessoa Jurídica responsável pelo projeto. * 

 Endereço completo da Pessoa Jurídica responsável pelo projeto (rua, 

bairro, CEP, Cidade e estado) * 

 Nome completo do responsável completo da Pessoa Jurídica* 

 RG e CPF do responsável completo da Pessoa Jurídica* 

 Nome do responsável pela inscrição* 

 RG e CPF do responsável pelo projeto* 

 Endereço completo do responsável pela inscrição (rua, bairro, CEP, 

Cidade e estado) * 

 Telefone de contato do responsável pela inscrição* 

 E-mail do responsável pela inscrição* 

 

SEÇÃO III: INFORMAÇÃO(ÕES) DO(S) AUTOR(ES)* 

 Quantos artistas são responsáveis pela criação da obra? (roteiro, letras e 

música) *  
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SEÇÃO IV, V e VI: DADOS DO AUTOR, LETRISTA e COMPOSITOR DO 

ROTEIRO * 

 Nome Completo * 

 Nome Artístico * 

 E-mail de contato * 

 Mini Bio * 

 

SEÇÃO VII: INFORMAÇÕES SOBRE SEU MUSICAL 

 Qual o gênero do musical? (comédia, drama, família etc.) * 

 Qual a origem da obra? * 

 Sinopse do musical – 100 palavras * 

 Número de atos *  

 Qual a duração do espetáculo? * 

 Quantas canções finalizadas possui o espetáculo? * 

 Número de protagonistas masculinos *  

 Número de protagonistas femininos *  

 Tamanho do ensemble/companhia/coro*  

 Outras necessidades do elenco (Nos informe sobre qualquer outra 

necessidades do elenco. Ex: crianças, animais, bonecos ou qualquer 

classificação)  

 Tamanho da orquestra/banda*  

  Formação da orquestra/banda. Caso vá utilizar playback, informe aqui. * 

 

SEÇÃO VIII: A HISTORIA DO SEU MUSICAL E PRÊMIOS 

As informações fornecidas nesta seção destinam-se ao uso exclusivo da 

organização do FPTM e não serão distribuídas à comissão de seleção ou 

utilizadas como parte do processo seletivo. 

Por favor, tenha datas e local para as informações: 

 Produções e/ou leituras anteriores * 

 Próximas Produções e/ou leituras * 

 Liste qualquer prêmio, reconhecimento ou indicação que o musical 

recebeu * 

 Liste qualquer prêmio, reconhecimento ou indicação que o(s) autor(es) 

recebeu(ram) * 

 

SEÇÃO IX: UPLOAD DE DOCUMENTOS * 

Nesta seção, você deve inserir os links para visualização dos documentos. Os 

documentos devem ser disponibilizados através de links do GOOGLE DRIVE.  
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No caso das canções podem ser informados links de outras plataformas como 

You Tube, VIME, Spotify, Deezer entre outras. Se o link possuir senha, informe 

a senha na caixa de respostas. 

 ROTEIRO * Anexar link com o roteiro completo do espetáculo em formato 

PDF para avaliação da curadoria. Utilizar a seguinte formatação:  

✓ FONTE Courier New 

✓ TAMANHO 12  

✓ ESPAÇAMENTO 1,5 simples  

✓ TODAS AS PÁGINAS NUMERADAS 

 DEMO * Anexar link de no mínimo 04 demos das canções.  

 CARTA de anuência dos autores. * 

 Mapa cenográfico. Caso esteja pronto. 

 Mapa e Rider de Luz. Caso esteja pronto. 

 Rider de som. Caso esteja pronto.  

 

QUASE ACABANDO 

Os passos finais incluem considerações finais e aceite das condições de 

participação do Festival.  

 


