ESTAÇÃO DA MODA – PMJP- 2011

FASHIONTECH

Processo Seletivo de Coleção de Moda “Novos Estilistas Paraíba” que a
Estação da Moda- CVT- Centro Vocacional Tecnológico do município de
João Pessoa realiza juntamente com o SEBRAE-PB, FUNETEC-PB, SENAIPB, AIVEST-PB. A presente seleção é fruto da parceria celebrada entre a
Estação da Moda, com vários entes fomentadores da cultura, informação
e inclusão social.

REGULAMENTO DA SELETIVA:

1. APRESENTAÇÃO
Assumindo um perfil democrático, a ESTAÇÃO DA MODA, vinculada a
Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de João Pessoa,
lança uma seleção que visa incentivar novos estilistas a exercitarem e
desenvolverem suas potencialidades profissionais de designer de moda. É
nosso objetivo fomentar a produção cultural de criadores no Estado da
Paraíba, visibilizando esta produção e contribuindo para a construção
identitária da nossa moda.

2. QUEM PODE PARTICIPAR
2.1. Qualquer pessoa da sociedade acima de 18 anos, que tenham
concluído ou estejam cursando o ensino médio.
2.2. O participante deverá residir no Estado da Paraíba e apresentar
comprovante de residência.

3. PARA PARTICIPAR
3.1. Os candidatos deverão apresentar um projeto de uma coleção de
moda masculino e/ou feminino de acordo com o tema norteador
proposto: Tecnologia Artesanal.
3.2. O projeto deverá conter um texto de apresentação da coleção,
justificando o tema proposto; as etapas criativas, bem como justificativas
dos looks, cartela de cores e uso de materiais.
3.3. Cada candidato deverá apresentar em papel A3 contendo a proposta
de 10 looks em desenho.
3.4 O projeto deverá conter ainda Cartela de Cores, propostas de
materiais(tecidos, aviamentos. etc)
3.5 O projeto criativo( desenhos, cartela de cores e materias) deverá ser
apresentado em papel formato A3, e a apresentação textual em papel
formato A4, digitado. Encadernações com os dados do participante e do
projeto.

4. INSCRIÇÃO
4.1. As fichas de inscrições estarão disponibilizadas no site da Prefeitura
Municipal de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br) e na secretária da
Estação da Moda-(CVT- Centro Vocacional Tecnológico), localizada Rua
Rosário di Lorenzo, S/N- Varadouro- João Pessoa.
4.2. As inscrições são gratuitas, realizadas no período de 06 de julho à 04
de agosto, na secretária da Estação da Moda.
4.3. Na ocasião, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição
completa, junto com os itens 3.1.. 3.2 e 3.3 do projeto.
4.4. Os candidatos deverão entregar junto à ficha de inscrição e projeto,
cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e
escolaridade.

4.5. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a completa ciência e
aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital;
4.6. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira
responsabilidade do participante, reservando-se a organizadora o direito
de excluir do concurso o candidato que não preencher o respectivo
documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados
inverídicos ou falsos;
4.7. Não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste edital.
4.8. Os participantes concordam em ceder integramente os direitos
patrimoniais a Estação da Moda relativa aos trabalhos inscritos no
concurso, que poderá utilizá-los por tempo indeterminado em livros,
editoriais de jornais ou quaisquer outros meios, desde que sempre citado
o autor.

5. TEMA NORTEADOR
TECNOLOGIA ARTESANAL
A Estação da Moda acredita na potencialidade do processo
“Artesanal” como significado para o Artesanato em toda a sua diversidade
e tipologias, resgata sua essência cultural de valorização do artesão e suas
habilidades aliada a tecnologia. Tecnologia é hoje inserida na condição de
qualquer processo criativo e é um aliado na arte artesanal, podendo ser
utilizado com uma proposta de fusão da tradição com a modernidade.
Um convite aos participantes, futuros profissionais da Moda, para que
possam “descobrir”, no exercício do fazer artesanal, a possibilidade
tecnológica, como fonte inesgotável de inspiração e fomento para todo o
sistema de moda.

6. Processo de Seleção
6.1. PRIMEIRA ETAPA DA SELEÇÃO

6.1.1. Os trabalhos serão avaliados por uma banca formada por
profissionais de Moda/Design e áreas afins (Jornalistas, Artistas,
Designers.) convidados pela organização do evento, que não tenham
vínculos com as instituições participantes.
6.1.2. O resultado dos trabalhos será divulgado através do site da
Prefeitura Municipal de João Pessoa e da imprensa local.
6.1.3. Serão classificados na primeira etapa 10 dez candidatos para a
segunda etapa de seleção. Cabendo ao corpo de jurados do Evento a
classificação de acordo com os critérios de avaliação pré-determinado
pelo evento.

6.2. Critérios de Avaliação:
6.2.1. Coerência, organização e clareza na apresentação temática do tema
norteador, aliado ao tema individual do candidato.
6.2.2. Objetividade e argumentação na justificativa da coleção, em relação
ao tema proposto; as etapas criativas, bem como justificativas dos dez
looks e uso de materiais indicados.
6.2.3. Criatividade e Qualidade na apresentação gráfica do projeto.

6.3. SEGUNDA ETAPA DA SELEÇÃO
6.3.1. Os candidatos finalistas deverão criar em desenho estilístico uma
coleção com 30 looks completos femininas e /ou masculinas tendo como
tema Norteador Tecnologia Artesanal, aliado ao tema individual do
selecionado. Os 10 looks criados na primeira fase do processo seletivo
poderão ou não ser inseridos na criação da coleção, ficando a cargo do
participante.
6.3.2. O projeto deverá conter um texto de apresentação da coleção,
justificando o tema proposto; as etapas criativas, bem como justificativas
dos 30 looks, cartela de cores e uso de materiais. Caso haja mudança
temática, um novo texto de apresentação e justificativa do projeto terá

que ser feito. Na permanência do tema, justificar apenas os outros looks
ainda não criados e possíveis alterações no processo criativo e uso de
materiais.
6.3.3. Cada candidato deverá apresentar a Ficha Técnica Representação
Plana das peças que compõem cada look com suas especificações (frente
e costas, se necessário desenho dos detalhes.)
6.3.4. As etapas do processo criativo até a finalização da coleção terá que
ser apresentada. (Cartela de Cores, Materiais, Referências imagéticas,
croquis, paperdolls, colagens, silhuetas em bustos, etc).
6.3.5. O projeto criativo( desenhos e processo criativo) deverá ser
apresentado em papel formato A3, e a apresentação textual e Ficha
Técnica em papel formato A4, digitado. Encadernações com os dados do
participante e do projeto.
6.3.6. Um (01) look completo confeccionado conforme desenho e
especificações propostas. Tamanho 38 feminino ou 40, masculino.
6.3.7. Os selecionados terão que entregar o projeto completo da coleção
em dia e horário especificado pela coordenação do evento.
6.3.8. Os selecionados deverão apresentar à banca avaliadora seu projeto
da coleção em PowerPoint em dia e horário especificado pela
coordenação do evento. Cada apresentação devera ser preparada para
até 20 minutos.

7. CALENDÁRIO
Lançamento do Concurso: 06.07.2011
Inscrições: 06.07.2011 a 04.08.2011
Resultado da seleção da PRIMEIRA ETAPA: 13.08.2011
Entrega do projeto completo para SEGUNDA ETAPA: 15 A 31.08.2011

Apresentação do projeto e entrevista com banca avaliadora: 01 E
02.09.2011 (Os dias e horários de cada candidato serão divulgados
posteriormente).
Divulgação dos Premiados: 05.09.2011

8. PREMIAÇÃO
8.1. PRIMEIRO COLOCADO: Confecção da coleção completa (30 LOOKS)
realizada nas instalações da Estação da Moda, que ficará responsável pelo
material, equipamentos e equipe técnica para produção e execução das
peças. Visita técnica ao SENAI /CETIQT no Rio de Janeiro, com direito a
passagem/hospedagem, com data a ser confirmada. Desfile da coleção
completa em evento a ser confirmado.
8.2. SEGUNDO COLOCADO: 01 Notebook e divulgação da coleção no local
do evento.
8.3. TERCEIRO COLOCADO: 01 Netbook e divulgação da coleção no local
do evento.

9. OBSERVAÇÕES
9.1. Todas as despesas para confecção do look da primeira etapa da
seleção, além do envio da peça prototipada ficará sob responsabilidade
do candidato.
9.2. A Organização do Evento disponibilizará a entrega dos projetos aos
candidatos após adivulgação do resultadofinal da seleção na secretária da
Estação da Moda.
9.3. A coleção apresentada não poderá estar vinculada a uma marca
comercial específica.
9.4. O não cumprimento de qualquer uma das exigências descritas nesta
seleção acarretará na desclassificação docandidato.

9.5. Fica a cargo da Equipe Organizadora do Concurso o repasse de todas
as Informações posteriores a divulgação do Resultado da Seleção.
9.6. Fica a cargo da organização do evento, a produção total de desfile da
coleção premiada, a ser realizada durante a IV SEMANA ESTAÇÃO DA
MODA.
9.7. Fica a cargo da organização do evento, certificar todos os
participantes que se inscreveram no Concurso.
9.8. Será realizada uma exposição com os looks prototipados selecionados
na Segunda Etapa da Seleção.

10. CONTATOS
Estação da Moda
Rua Rosário di Lorenzo, S/N – Varadouro
3218 6160
estacaodamoda@hotmail.com

11.REALIZAÇÃO:
Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Estação da Moda – CVT- Centro Vocacional Tecnológico.

12. EQUIPE DE PRODUÇÃO:
Equipe Estação da Moda.

13. PARCEIROS:

SEBRAE-PB
FUNETEC-PB
SENAI-PB
AIVEST-PB.

