.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edital N. 01/2021
1. CATEGORIA
(assinale com um X a categoria na qual está sendo feita a inscrição.
Assinale uma única opção):
Grupo Cultural formal
Espaço Cultural formal
Qual seu segmento cultural?
(

) Música

(

) Produtor

(

) Dança

(

) Audiovisual

(

) Artes Visuais

(

) Patrimônio e Memoria

(

) Cultura popular

(

) Artesanato

(

) Outras linguagens

Especifique:

2. DADOS DO CANDIDATO
Nº do Cadastro
Nome do Grupo ou Espaço:
Nome do Responsável pelo projeto:
Telefone:
E-mail:
Endereço Completo:
CEP:

3. PROPOSTA DE CANDIDATURA

.

Nome da/o candidata/o

_________________________________________________________________________
_

.

3.1 Justifique a indicação, informando o tempo, a área de atuação e as
principais atividades realizadas e as que estão em realização.

.

3.2 Como será a contrapartida caso a sua candidatura seja contemplada?
Lembrando que pode ser um vídeo registrando a história ou trajetória do grupo, espaço; pode ainda ser
oficina, história ou estórias, recital, depoimento, live, etc, gravado e disponibilizado em plataformas digitais
(facebook, instagram, youtube, etc). Bem como uma cópia compartilhada ou entregue à Secretaria Municipal
de Cultura.

.

3.3 Sua atividade promove algum tipo de sustentabilidade ambiental ou
socioeconômica? Se sim, qual?
(

) Geração de emprego local

(

) Utilização da matéria prima reciclada ou que cause menos danos ao meio ambiente,

(

) Promove atividades que fortalecem a inclusão social;

(

) Promove ações de geração de renda, circulação de bens e serviços nos territórios;

(

) Outros? Especifique: ________________________________________________.

3.4 Sua atividade promove inclusão em atenção à pessoa com deficiência? Ou à
da pessoa idosa? Se outros, especifique:

3.5 Como você ficou sabendo do edital?
[ ] Site da Prefeitura
[ ] Redes Sociais
[ ] E-mail
[ ] Jornais e Revistas
[ ] TV
[ ] Divulgação de Whatsapp
[ ] Amiga/o
[ ] Outro. Citar: ____________________________________

4. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Declaro estar ciente que devo realizar um registro audiovisual sobre contemplado, através de
oficina, recital, show, etc, que deve ser disponibilizado obrigatoriamente na internet (facebook,
instagram, youtube, etc) e compartilhar uma cópia com a Secretaria de Cultura, conforme
especificações do Edital nº 002 – Prêmio “Cultura é Vida”

.

E declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta
declaração são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*.

Primavera: ___ de __________________ de 2021.

___________________________________________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE

fi

ti

(Igual à do documento de iden

cação)

