
CHAMADA PÚBLICA 05/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA ORGANIZAÇÕES E COLETIVOS 

+ORGULHO SP 

 

ANEXO 01 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PARTE 1 

 

Orientações gerais: 

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

2. Para iniciar a inscrição, o proponente deverá efetuar o login no sistema através do link 

www.juntospelacultura.org.br. 

3. Depois de efetuado o login, acesse o “Chamada para Organizações e Coletivos – +Orgulho SP”, 

disponível na lista de chamadas abertas. 

4. Clique em “Formulário de Inscrição – Formulário do Proponente” e preencha as informações 

solicitadas. 

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

 

CADASTRO DO PROPONENTE 

 

1. Tipo de Proponente*: 

○ Organização 

○ Coletivo 

2. Nome da Organização ou Coletivo proponente*:  

3. CNPJ da Organização (se for o caso):  

4. CPF do representante do Coletivo (se for o caso): 

5. Endereço*: 

6. Município*:  

7. E-mail*: 

8. Telefone*: 

9. Nome do Representante Legal*:  

10. E-mail*:  

11. Telefone*: 

 

12. Este projeto contempla organizações e/ou coletivos parceiros*? SIM (  ) NÃO (  ) 

a. Se sim, cite quais. 

b. Anexe documento que comprove a existência de parceria entre elas. (Carta de 

Anuência - ANEXO 04). No caso de parceria com Coletivo, envie neste mesmo 

arquivo a Declaração de Representação (ANEXO 03) do parceiro. 

13. Se o proponente for Coletivo, anexe a Declaração de Representação (ANEXO 03): 

14. Há quantos anos o proponente atua na promoção de atividades da cultura LGBTQIA+*? 

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


15. Em que município o proponente tem atuação predominante*? 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Todas as comunicações com os proponentes relacionadas a esta Chamada e à execução de seu 

objeto serão feitas pelo e-mail indicado acima 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* 

 


