ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
PROPONENTE PESSOA FÍSICA
Nome do Proponente:
RG:

CPF:

Endereço completo:
Bairro:

CEP:

Telefones:

E-mail:

PROPONENTE PESSOA JURÍDICA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:
RG:

CPF:

Endereço completo:
Bairro:

CEP:

Telefones:

Email:

2 – INFORMAÇÕES GERAIS
Título da Apresentação ou Atividade Proposta:
Categoria de Proponente:
( ) Agente cultural
( ) Ponto de Cultual
Possui Cadastro Cultural no Município
( ) Sim ( ) não
Modalidade de Apresentação
( ) Solo

( ) Dupla

( ) Trio

(

) Grupo

Linguagem artística-cultural e categorias:
Teatro
( ) Espetáculos de Teatro

(

) Espetáculos de Teatro

Dança
( ) Espetáculos de Dança

(

) Mostra de Vídeos Curtos de Dança

Artes Visuais
( ) Exposição Virtual Individual ou Coletiva

(

) Videoclipe e Apresentações Musicais

Memória e Patrimônio
( ) Apresentação de Grupos Tradicionais

(

) Vivências de Comunidades Tradicionais

Artesanato
( ) Ateliê e Oficinas de Artesãos e Artesãs
Formato do Conteúdo:
(

) Foto

(

) vídeo

Nome do Artista ou Grupo:

Integrante(s) do Grupo (integrantes)
NOME

NOME ARTÍSTICO

Tempo Total de duração da apresentação ou atividade:
Classificação indicativa para faixa etária:
Data proposta para entrega do material completo e finalizado (gravado
em meio audiovisual):
3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROPOSTA: (Faça uma breve apresentação da proposta, descrevendo
o conteúdo, o formato, como será realizada, quais os resultados que pretende alcançar, os motivos que
levaram a propô-la e outras informações que auxiliem na compreensão da mesma).

4 – Currículo do Proponente (escreva resumidamente suas principais realizações na área cultural)

5 – Forma de envio do Conteúdo Audiovisual a ser produzido

(

) Vídeo Anexo no e-mail

(

) link para acesso do vídeo

(

) Mídia Física

(

) Outros

6 - DECLARAÇÕES
DECLARO QUE:
( ) estou ciente da integralidade das regras previstas no Edital nº 003/2020 e as aceito incondicionalmente,
responsabilizando-me pelas informações fornecidas;
( ) sou residente e domiciliado em Terra Alta;
( ) não incorro em nenhum dos impedimentos previstos no Edital.
( ) estou ciente que é vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal autoridades, servidores públicos e agentes políticos ou que contenham conteúdo sexual, políticopartidário ou de apologia ao consumo de drogas e álcool, ou atentatórios à dignidade da pessoa humana.
7 - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

AUTORIZO o município de Terra Alta a utilizar os registros das ações e etapas da atividade artística e
cultural, bem como as imagens de seus resultados em mídia impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e
audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado, de forma não exclusiva pelo período de 1 (um) ano após
a publicação do resultado desta seleção.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades de divulgação em geral.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser
reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

TERRA ALTA-PA,

de

de 2020.

Assinatura do (a) proponente

*Assinatura dos demais participantes da Dupla, Trio ou Grupo atestando a representatividade do
proponente em caso de pessoa física:

ASSINATURA

CPF

