CHAMADA PÚBLICA 01/2022
PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022
CHAMADA PARA MUNICÍPIOS
VIRADA SP
ANEXO 02
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PARTE 1
Orientações gerais:
1.

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

2.

Depois de efetuado o login e o “Pré-cadastro do município proponente” através do endereço
www.juntospelacultura.org.br, acesse o “Chamada Pública para Municípios – Virada SP”,
disponível na lista de chamadas abertas.

3.

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

4.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

CADASTRO DO MUNICÍPIO
1. O município já recebeu a Virada SP*?
2. Nome completo do servidor que ficará responsável pela produção e acompanhamento
das ações da Virada SP*:
3. Cargo*:
4. Matrícula ou Registro do funcionário na Prefeitura*:
5. E-mail*:
6. Telefone fixo*:
7. Celular*:
8. Disponibilize o link do vídeo de até 04 (quatro) minutos com um depoimento do
representante do poder público (prefeito, secretário, diretor e/ou servidor
responsável pela inscrição) defendendo a proposta e o interesse da Prefeitura em
participar da Virada SP. O vídeo deverá ser disponibilizado via youtube ou vimeo.
Certifique-se de que as configurações de privacidade permitam a visualização do
conteúdo pela Comissão de Seleção, sem restrições*.
9. Envie, em formato PDF ou JPG, a Carta de Anuência devidamente assinada pelo
Prefeito, conforme modelo disposto no ANEXO 04*.
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 na ficha de inscrição e serão consideradas plenamente
válidas. É de suma importância e de exclusiva responsabilidade do proponente o preenchimento
correto do endereço de email no momento da inscrição, não podendo invocar o não
recebimento de determinada mensagem, por qualquer razão, como causa do inadimplemento
de obrigação assumida nesta Chamada.
o

Estou ciente.*

