
CHAMADA PÚBLICA 04/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA MUNICÍPIOS 

REVELANDO SP 

 

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 – Revelando SP (expositores e manifestações)”. 

3. Preencha as informações solicitadas referentes a 01 (uma) indicação e envie a primeira inscrição.  

4. Este formulário deverá ser preenchido a cada indicação de culinária, artesanato ou 

manifestação artístico-cultural feita, caso haja mais de 01 (uma). Lembrando que as 

informações do “Formulário de Inscrição – Formulário do Proponente” serão herdadas da 

primeira inscrição. 

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

 

INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Para cada indicação de representação (culinária, artesanato ou manifestação artístico-

cultural) enviar: 

 

1. Nome da Proposta/Projeto*: 

(preencher com o nome da Representação) 

 

2. Categoria*: 

o Artesanato 

o Culinária 

o Manifestação Artístico-cultural 

 

3. Nome da tradição (prato, iguaria, objeto, produto, manifestação artístico-cultural)*: 

 

4. Breve descrição da tradição (prato, iguaria, objeto, produto, manifestação artístico-

cultural)*:  

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 

 

5. Nome da representação (artesão, culinarista, artista, mestre, grupo etc.)*: 

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


 

6. Breve descrição da representação (artesão, culinarista, artista, mestre, grupo etc.)*: 

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 

 

7. Sites e/ou links a respeito da representação, caso haja: 

 

8. Fotos e/ou imagens da representação (em um único arquivo PDF ou JPG)*: 

 

9. Por que a tradição indicada representa a cultura tradicional paulista*? 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

 

10. A representação precisará de algum item de infraestrutura diferente do disposto 

nos ANEXOS 06, 07, 08 e 09? Qual e por quê? 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

11. No caso de culinarista, relacione os equipamentos elétricos que serão utilizados, a 

tensão e potência de cada um, para aprovação da organização do evento junto aos 

técnicos responsáveis. 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

12. A representação possui CNPJ para realização da sua atividade?*   

○ Sim 

○ Não 

 

13. Se possuir CNPJ, indique o número do Cadastro. 

 

14. No caso de artesãos e culinaristas, a representação possui local fixo de venda? 

 

15. A representação possui interesse em oferecer alguma atividade formativa durante 

o Revelando SP (palestra, oficina, workshop etc.)? 

 

 

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. * 


