SISTEMA CS ELENCO
Sistema Cláudia Secaf de cadastro gratuito de elenco
Este sistema será de uso exclusivo da produtora de casting Cláudia Secaf e seus clientes para
uso em seus respectivos Jobs em desenvolvimento. Cabe somente a ela autorizar a parceria
do cadastro de elenco com algumas agências intervenientes, conforme sua necessidade nos
trabalhos em andamento

CADASTRO DE ELENCO: atores/atrizes, modelos, figurantes, pessoas com habilidades artísticas
em geral
Informações importantes para os interessados antes do cadastro, pois cada agenciado
precisa saber da responsabilidade de todos envolvidos
Você SEMPRE deverá indicar os Agentes e Agências que possuam seu material para
apresentação. A produtora Cláudia Secaf nunca chamará um elenco para qualquer trabalho
diretamente, ou seja, sempre deverá haver um interveniente. Caso não seja exclusivo de
alguma agência, caberá à produtora de casting chamá-lo por qualquer agência que ela preferir,
desde que previamente informadas no campo que constará em seu cadastro
Todas as suas informações serão respeitadas para o uso extremamente direcionado às
finalidades comerciais para o desenvolvimento das devidas produções de elenco em geral.
Você receberá um login e senha, intransferível e de uso pessoal, para ter acesso aos seus
dados e, sempre que necessário, deverá atualizá-los. Quando o SISTEMA e/ou nossos
administradores, assistentes e equipe, perceberem informações que possam estar erradas ou
não compatíveis, entraremos em contato para identificação ou removeremos seu cadastro.
Caso seja o cadastrado a perceber algum uso indevido ou acesso não autorizado por qualquer
motivo é importante informar imediatamente à administração através do email
cadastro@cscasting.com
No cadastro existirão campos que nossa equipe terá acesso a alterações, como: fotos e análise
de aparência, etc. A cada trabalho que o elenco for pré-selecionado, caberá a você atualizar
seus dados para dar continuidade à esta seleção para ter possibilidades de continuar na
seleção e participar dos devidos testes. Caso aprovado, o cadastro será automaticamente
atualizado no campo de Jobs com contratos válidos, mas caberá ao elenco, SEMPRE, atualizar
os trabalhos feitos por outras vias.
Caso seja necessário que nossa equipe precise fazer o seu cadastro, mediante informações
cedidas por você através de emails anteriores a este SISTEMA, termos de compromisso de
testes anteriores…, será gerado uma senha provisória e enviada a você, que deverá ser
substituída, o quanto antes, pela sua própria senha intrasferível e pessoal, assim como
atualizar suas informações pessoais.
Todas as informações de cadastro dos usuários, serão usados pela equipe de produção de
elenco e seleção. Sua utilização será sempre encaminhada aos agentes, parceiros e
fornecedores participantes dos processos de seleção do elenco, na necessidade de processos
de logísticas como exemplo: deslocamento de elenco nos jobs finais, listagens e passagens de
transporte e seguro no set, autorizações para entradas nas locações de set, contratos e
autorizações de uso de imagem e diárias de trabalho, etc. Desta forma, a publicação do
material próprio do usuário é autorizado à consulta coletiva para o desenvolvimento das
devidas pré-seleções de elenco pertinentes à nossa equipe, parceiros e clientes.

Seu cadastro neste SISTEMA exclui qualquer vínculo trabalhista, ou qualquer tipo de parceria
ou sociedade e, em nenhuma situação o SISTEMA CS ELENCO será responsável por quaisquer
danos, prejuízos, direto ou indireto, relacionado ao uso, por parte de seus usuários, leitores ou
qualquer pessoa e conteúdo deste site.
O casting requer muito cuidado na escolha do elenco correto para cada trabalho, que varia
conforme a complexidade do trabalho, portanto o preenchimento completo e correto de
todos os campos no banco de dados, permitirá agilizar o processo de seleção correto ao job.
Desta forma não será permitido o cadastro de pessoas cujas informações estejam incompletas.
Quando seu perfil for pré-selecionado pela produtora de casting, nossa equipe entrará em
contato para organizar os respectivos testes e previamente consultá-los sobre disponibilidade
nas datas e acordo com as condições do job, como cachês e respectivas mídias para cessão de
direitos conexos ou a produtora de casting poderá enviar e-mails de divulgações dos Jobs que
estarão em andamento, proporcionando uma maior agilidade no processo aos candidatos que
poderão online se candidatar e aguardar respostas online de pré-seleção e acesso aos
desenvolvimentos dos Jobs do início ao fim, testes de vt, agendamento de horário aos testes,
assim como o preenchimento dos devidos termos de compromisso online.
O comprometimento, responsabilidade, pontualidade aos testes e diárias finais de filmagem
e/ou fotografias, assim como a veracidade e postura ética e profissional deverão ser assumidas
pelo elenco em todas as etapas.
O cinema e a fotografia, antes de mais nada, é uma arte coletiva, pois não se faz sozinho. É um
processo complexo que não exige apenas o domínio técnico, mas principalmente paciência,
perseverança, responsabilidade, respeito e humildade.
Seja bem-vindo!
Cláudia Secaf

