ANEXO V
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
OFICINA VIRTUAL DE ARTESANATO
DADOS PESSOAIS
NOME:
TELEFONE:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
CPF:
RG:
DADOS AGÊNCIA:_________________________________
BANCÁRIOS: CONTA:______________________( ) Corrente ( ) Poupança
BANCO:____________________________________
DADOS DO PROJETO
NOME DA OFICINA:
TIPO DE ARTESANATO:
MATERIAIS UTILIZADOS :

LOCAL DA GRAVAÇÃO DA RUA:___________________________________________
OFICINA: N°:______________BAIRRO:_______________________
CIDADE/DISTRITO : ( )Jotaesse ( )Brasiliana
( )Palmitolândia ( ) Tupãssi

EXPLICAR O TEOR
CULTURAL QUE SERÁ
ABORDADO NA OFICINA:

EXPLICAR DE QUE FORMA
O TEOR CULTURAL DO
PROJETO TRARÁ
BENEFÍCIOS A
POPULAÇÃO:

CASO QUEIRA
ACRESCENTAR MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE A
REALIZAÇÃO DA OFICINA,
DESCREVER NESTE
CAMPO.

TIPO DE PÚBLICO:

DESCRIÇÃO DAS 03 FOTOS ENCAMINHADAS COMO EXEMPLO
FOTO 01:

FOTO 02:

FOTO 03:

I – Ao assinar este formulário de inscrição, autorizo a utilização das imagens disponibilizadas
em meu material de inscrição, bem como, da live/show que irei realizar, para utilização da
Prefeitura Municipal de Tupãssi, que estará exibindo as mesmas através das mídias oficiais do
município, isenta de qualquer ônus sobre isso.
II – Declaro que não participei e não estou participando com o mesmo projeto, aqui inscrito,
em outros editais realizados com recursos oriundos da Lei Federal n°14.017/2020 – Lei Aldir

Blanc, em nenhum município ou estado do Brasil.
III – Declaro que estou cadastrado no Cadastro Municipal de Cultura e no do
Sistema de informação da Cultura do Estado do Paraná – SIC , sendo este um
fator obrigatório de minha inscrição. Estou ciente que caso eu não esteja
cadastrado, minha inscrição não será validada.
IV ‐ Declaro para fins de comprovação e participação no presente edital que sou trabalhador(a)
da cultura, profissional ou amador, com comprovada atuação em suas respectivas áreas de
manifestação cultural, residente e domiciliado(a) na cidade de Tupãssi/PR há pelo menos 1
(um) ano e atendo aos critérios deste edital, estando inscrito(a) com o Cadastro de Pessoa
Física (CPF).
V ‐ Declaro para os devidos fins que estou ciente do termo de participação do Edital de
Chamamento Público nº 03/2021 ‐ Aldir Blanc/Tupãssi e seus anexos, bem como as
informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

DOCUMENTOS E MATERIAIS A SEREM ENVIADOS JUNTAMENTE COM
O FORMULÁRIO
Rg e CPF do inscrito;
Comprovante de endereço;
Título de eleitor;

Carteira de Trabalho (Apenas página que aparece o número do PIS/PASEP)
Vídeo de no mínimo 2 (dois) minutos explicando sobre o tema da
exposição e como contribuirá com o enriquecimento cultural dos munícipes.
03 (três) fotos, em formato jpg, exemplificando o tipo de exposição que irá
realizar;
Formulário de Inscrição devidamente preenchido; (ANEXO IV)
Carta de anuência (ANEXO VI)
Termo de residência no município (Caso o comprovante de endereço não
esteja no nome do artista.) (ANEXO V)

Município de Tupãssi, setembro de 2021.

Data: _______/________/________.
Assinatura :__________________________________________________________________
Nome completo do inscrito :_____________________________________________________

