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ANEXO I
EDITAL 001/2021 - SELEÇÃO PÚBLICA DE AÇÕES CULTURAIS EM ÂMBITO DIGITAL E
VIRTUAL NO PROJETO SETE ao ENTARDECER festival
*Obrigatório

1.

E-mail *

2.

Marque se você é Pessoa Física ou Jurídica: *
Marcar apenas uma oval.
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Pular para a pergunta 3
Pular para a pergunta 20

Cole aqui o link dos comprovantes obrigatórios, conforme item5 do EDITAL:

3.

NOME COMPLETO: *

4.

PROFISSÃO: *

5.

CPF (Números separados por ponto. Ex: 000.000.000.00): *

6.

RG: *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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7.

PIS/PASEP/NIT: *

8.

ENDEREÇO (Você precisa ser morador da cidade de Pelotas, conforme item 3 do
edital): *

9.

BAIRRO: *

10.

CIDADE: *

11.

CEP: *

12.

TELEFONE: *

13.

E-MAIL: *

14.

CONFIRMAÇÃO DE E-MAIL: *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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15.

REDES SOCIAIS *

DADOS BANCÁRIOS:
A conta bancária obrigatoriamente deve ser em nome do proponente. Caso MEI deverá ter conta bancária
pessoa jurídica.

16.

BANCO: *

17.

AGÊNCIA: *

18.

CONTA: *

19.

Envie aqui os comprovantes obrigatórios, conforme item 5 do EDITAL: *
Arquivos enviados:

Pular para a pergunta 32

Pessoa Jurídica

20.

Cole aqui o link dos comprovantes obrigatórios, conforme item 5 do EDITAL

RAZÃO SOCIAL : *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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21.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA: *

22.

CNPJ: *

23.

CPF (do representante legal) (Números separados por ponto. Ex:
000.000.000.00): *

24.

ENDEREÇO DA EMPRESA (Você precisa ser morador da cidade de Pelotas,
conforme item 3 do edital) : *

25.

BAIRRO: *

26.

CIDADE: *

27.

CEP: *

DADOS BANCÁRIOS:
Obrigatoriamente no mesmo nome do candidato, se MEI deverá ter conta bancária Pessoa Jurídica

28.

BANCO: *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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29.

AGÊNCIA: *

30.

CONTA: *

31.

Envie aqui os comprovantes obrigatórios, conforme item 5 do EDITAL (arquivos
de no máximo 1MB): *
Arquivos enviados:

Pular para a pergunta 32

IDENTIFICAÇÃO DA
PESSOA

32.

PARA CLASSIFICAÇÃO DE COTA E IDENTIFICAÇÃO DO
PROPONENTE
(CASO COTISTA DEVERÁ ENVIAR AUTODECLARAÇÃO)

GÊNERO: *
Marcar apenas uma oval.
Mulher
Homem
Nenhum gênero

33.

Pessoa Com Deficiência *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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Cota Racial *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

35.

Cota Travestis, Transexuais e Transmasculines *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

36.

Se for cotista envie aqui sua autodeclaração:
Arquivos enviados:

SEGMENTOS CULTURAIS ENVOLVIDOS NA PROPOSTA:

37.

Está proposta envolverá os seguintes segmentos culturais: *

LINK DA AMOSTRAGEM DA PROPOSTA DE AÇÃO CULTURAL CONCORRENTE:

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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38.

Título da Ação Cultural: *

39.

Link da Proposta de Apresentação (Conforme item 5 do edital o arquivo
amostragem deve ter no mínimo 3 e no máximo 5 minutos de duração da
proposta que irá ser veiculada ou executada ao vivo no Sete ao Entardecer
festival. Não esqueça de dar acesso ao arquivo no drive virtual): *

ASSINATURA DO PROPONENTE:
Ao assinar concordo com os termos do EDITAL 002/2021, me responsabilizo pela fidelidade das informações e
autorizo a divulgação de minha apresentação nas atividades do Sete ao Entardecer festival promovido pela
Prefeitura Municipal de Pelotas.

40.

Data: *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

41.

Assinatura (Nome completo por extenso): *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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Ficha proposta de apresentação

Ficha Técnica

CURRÍCULO ARTISTA OU GRUPO PRINCIPAL DA AÇÃO CULTURAL PROPOSTA

42.

Nome: *

43.

CPF: *

44.

Nome Artístico: *

DETALHAR SUA EXPERIÊNCIA:

45.

Fale-nos sobre sua atuação, nos apresente seu currículo/release/portfólio
(Limitado a 3.000 caracteres): *

46.

Cole aqui os links para comprovação do seu trabalho: *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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Envie aqui (se desejar) documentos de comprovação do seu trabalho (no
máximo 5 arquivos de 1MB cada):
Arquivos enviados:

48.

Quanto tempo de atuação tem no segmento que está se inscrevendo? *
Marcar apenas uma oval.
um ano
de 1 a 5 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
de 15 a 20 anos
de 20 a 30 anos
30 anos ou mais

49.

Você parou algum tempo de trabalhar no seu campo de atuação cultural? Se
sim, quanto tempo? *

50.

Vive apenas do seu trabalho artístico-cultural? *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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Na sua visão quais são os resultados alcançados pelo seu trabalho? *

DADOS PESSOAIS no caso de haver outros PARTICIPANTES

Descreva se há outras pessoas envolvidas na sua proposta. Caso outras pessoas
participem descreva Nome, CPF, Nome Artístico, Qual a Função no trabalho, suas
Experiências:

52.

Pessoa 1

53.

Pessoa 2

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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54.

Pessoa 3

55.

Mais pessoas:

56.

Envie aqui, caso deseje, os documentos para comprovação da atuação da
proposta e/ou dos envolvidos (arquivos de no máximo 1MB):
Arquivos enviados:

AÇÃO CULTURAL O QUE SERÁ
APRESENTADO?

57.

Detalhar o que será apresentado, quais linguagens serão utilizadas, se
haverá outras ações futuras promovidas pelo candidato em suas redes
sociais.

Qual é sua proposta, como está concebida? Ela é de autoria própria ou de
parceiros seus? Como ela será realizada? *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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Sua proposta está voltada para um público específico? Criança, adulto, idoso?
Esse público que imagina alcançar é de algum território específico? *

59.

Dará acessibilidade a todos os públicos? Terá linguagem/intérprete de libras,
legenda, áudio-descrição, etc? *

60.

Quais outros segmentos da cultura estão dialogando com sua proposta? *

61.

Todos os envolvidos no trabalho proposto serão remunerados? Como será
viabilizada financeiramente sua atividade? *

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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62.

De que maneira ela se relaciona com a memória cultural da cidade? Ela traz
elementos tradicionais, históricos, narrativas do nosso passado? *

ESPECIFICAÇÕES de ficha técnica, locação, concepção:

63.

Deverá descrever aqui, além das questões da ação cultural, se necessitará de
assessoria técnica, se sim oque será necessário? *

64.

Antes de assinar o formulário e nos enviar revise sua proposta e observe a lista
abaixo para ter certeza que está enviando todos os itens obrigatórios, veja: *
Marque todas que se aplicam.
a) Arquivo amostragem com no mínimo 3 e no máximo 5 minutos de duração da
proposta que irá ser veiculada ou executada ao vivo no Sete ao Entardecer festival;
b) Comprovante da Conta Bancária, em nome do proponente;
c) Para preenchimento das cotas será utilizada a autodeclaração. Você é cotista?
Envia o ANEXO III;
e) Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
proponente pessoa física acrescido de cópia do CNPJ para proponentes pessoas jurídicas;
f) Cópia do comprovante de residência ou declaração de residência conforme modelo
- ANEXO II, se pessoa física ou Cópia do comprovante de CNPJ, se pessoa jurídica;
g) Comprovante do PIS/PASEP ou NIT, se pessoa física, para aqueles que não tenham
cadastro na Prefeitura de Pelotas ou que nunca tenham recebido recursos da SECULT
h) Comprovação do currículo com o envio de documentos ou links.

https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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ASSINATURA:
Ao assinar concordo com os termos do EDITAL 002/2021, me responsabilizo pela fidelidade das informações e
autorizo a divulgação de minha apresentação nas atividades do Sete ao Entardecer festival promovido pela
Prefeitura Municipal de Pelotas.

65.

Assinatura (Nome completo por extenso): *

66.

Data: *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

67.

Declaro ter conhecimento do teor do presente EDITAL, que não estou
incorrendo aos impedimentos de participação e que estou de acordo com as
regras e que autorizo no âmbito deste o uso de meus dados em conformidade
com o inciso III do art 7º da LEI 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de
Proteção de Dados. *
Marcar apenas uma oval.
Sim

68.

Declaro para os devidos fins que o conteúdo produzido e disponibilizado para o
Sete ao Entardecer festival que possuo os direitos autorais e patrimoniais para
uso, gravação e veiculação/transmissão do trabalho aqui inscrito e
disponibilizado. Por ser verdade, declaro estar ciente de que responderei
criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas. *
Marcar apenas uma oval.
Sim

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários
https://docs.google.com/forms/d/1EqBKfIMl8_brlGkUKMmmZEXsZNRAuZUqejlNZ_PHaeA/edit
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