CHAMADA PÚBLICA 04/2022
PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022
CHAMADA PARA MUNICÍPIOS
REVELANDO SP

ANEXO 04 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ADICIONAL – ESTANDE TURÍSTICO

Orientações gerais:
1.

O formulário abaixo é uma cópia do que está disponível para preenchimento online.

2.

Depois de efetuado o login, o “Pré-cadastro do município proponente” e o preenchimento dos
formulários na “Chamada Pública para Municípios - Revelando SP (expositores e manifestações)”,
através do endereço www.juntospelacultura.org.br, acesse o formulário disponível em “Chamada
Pública para Municípios – Revelando SP (Turismo)” e preencha as informações solicitadas.

3.

Este formulário deverá ser preenchido somente se o município proponente desejar indicar
estandes turísticos para participação no Revelando SP, não sendo obrigatório o seu envio.

4.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

1. Nome da proposta/projeto*:
(preencher com o nome do município proponente)

2. Nome completo do servidor que ficará responsável pela interlocução com Amigos da Arte
para participação no Revelando SP, caso a proposta de ocupação de estande turístico
seja selecionada*:
3. Cargo*:
4. Registro do funcionário na Prefeitura*:
5. E-mail*:
6. Telefone fixo*:
7. Celular*:
8. Descreva qual a importância turística do município, destacando seus principais atrativos
turísticos e culturais*.
(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços)
9. O município faz parte de qual região? Destaque os atrativos turísticos e culturais
regionais*.
(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços)
10. O município*:
o Faz parte de rota turística.
o Faz parte de circuito turístico.

o
o
o
o

É Capital Cultural do Estado de São Paulo.
É estância turística.
É reconhecido por festas culturais e/ou tradicionais.
Tem outros atrativos turísticos/culturais.

11. Caso tenha selecionado alguma opção acima, nomeie e descreva o atrativo turístico.
(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços)
12. Sites e/ou links sobre o município e seus atrativos, caso haja:
13. Fotos e/ou imagens, caso haja (em um único arquivo PDF ou JPG):
14. Descreva o material que o município trará para expor no estande do Revelando SP, caso
selecionado*.
(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços)
15. O município fará a exibição de algum material audiovisual*?
o Sim
o Não
Se sim, envie link para vídeo, fotos, imagens, que serão expostas:
16. O município já participou de feiras ou eventos sobre turismo*?
o Sim
o Não
Se sim, cite qual(is) e envie link para site, fotos, imagens da participação, caso haja.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
Estou ciente de que o município deverá levar os materiais para a exposição no estande turístico
e disponibilizar representante(s) para permanecer no local durante todo o evento, caso
selecionado para participação no Revelando SP, e que não serão fornecidos hospedagem,
alimentação e transporte para o(s) responsável(is) pelo estande. *
o

Estou ciente.

Todas as comunicações com os proponentes relacionadas a esta Chamada e à execução de seu
objeto serão feitas pelo e-mail indicado na ficha de inscrição e serão consideradas plenamente
válidas. É de suma importância e de exclusiva responsabilidade do proponente, que não poderá
invocar o não recebimento de determinada mensagem, por qualquer razão, como causa do
inadimplemento de obrigação assumida nesta Chamada. *
o

Estou ciente.

o

Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 04/2022
– Revelando SP, bem como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as
contrapartidas, obrigações e condições previstas. *

