
CHAMADA PÚBLICA 01/2021 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2021 

CHAMADA PARA MUNICÍPIOS 

VIRADA SP ONLINE 

 

ANEXO 03 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PARTE 2 

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 do “Formulário de 

Inscrição – Formulário do Proponente”, através do endereço www.juntospelacultura.org.br, acesse o 

“Formulário de Inscrição – Formulário do Projeto”, disponível em “Chamada Pública para Municípios – 

Virada SP Online”. 

3. Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 

(Perguntas de 1 a 5 - nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

 

1. Destaque as principais ações do município visando a ampliação do acesso à cultura, a valorização 

da cena cultura local e a promoção da difusão cultural nos últimos 02 (dois) anos*.  

2. Por que é importante para o município participar da Virada SP Online*?  

3. Descreva o cenário da cultura local no contexto de pandemia de Covid-19 e as ações do poder 

público local*. 

4. Indique os principais e mais relevantes equipamentos culturais, pontos turísticos e/ou locais 

históricos do município, com as devidas justificativas*. 

5. Indique as principais e mais relevantes personalidades da cultura local, com as devidas 

justificativas*. 

 

SOBRE AS ATIVIDADES LOCAIS INDICADAS 

(Perguntas de 6 a 9 - nº máximo de caracteres: 500 com espaços / Pergunta 10 - nº máximo de caracteres: 1000 

com espaços) 

 

6. O município pretende usar equipamento público, pontos históricos e/ou turísticos para a gravação 

das atividades locais de arte e cultura indicadas*? SIM (  ) NÃO (  ) 

6.1. Se sim, qual(is) local(is) e quais infraestruturas e serviços serão mobilizados para viabilizar a 

proposta? 

6.2. Se não, indicar e descrever o(s) local(is) em que será(ão) realizado(s) o(s) registro(s) da 

proposta.* 

http://www.juntospelacultura.org.br/


7. O município pretende fazer transmissão ao vivo*? SIM (  ) NÃO (  ) 

7.1. Se sim, descreva a proposta e como irá viabilizá-la. 

8. O município pretende realizar alguma atividade com presença de público*? SIM (  ) NÃO (  ) 

8.1. Se sim, descreva a proposta, como irá viabilizá-la, qual o cenário de retomada de atividades 

do município e quais medidas estão sendo implementadas para o atendimento dos 

protocolos de saúde em virtude da pandemia da Covid-19. 

9. O município pretende adotar medidas de acessibilidades integradas aos registros audiovisuais das 

atividades locais*? SIM (  ) NÃO (  ) 

9.1. Se sim, cite qual(is). 

10. Quais são as principais ações, páginas e veículos de comunicação do município? Apresente 

informações e destaques de resultados de ações realizadas pela prefeitura no último ano. E 

indique como pretende divulgar a Virada SP Online*.  

 

INDICAÇÕES DE ATIVIDADES LOCAIS DE ARTE E CULTURA  

 

11. Para cada indicação de atividade de arte e cultura local, o município deverá enviar: 

a) Nome da atividade*: 

b)  Ficha técnica*:  

(máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

c) Sinopse da atividade*: 

(máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

d) Descreva brevemente o conteúdo que será compartilhado no registro audiovisual a ser gravado*: 

(máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

e) Currículo dos principais artistas e profissionais envolvidos*: 

(máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

f) Duração (em minutos)*: 

g) Site e/ou links: 

h) Na atividade indicada, há participação de menores de 18 (dezoito) anos*? SIM (  ) NÃO (  ) 

 

o Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 01/2021 – Virada SP 

Online, bem como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as contrapartidas, obrigações 

e condições previstas*. 

 


