CHAMADA PÚBLICA 13/2022
PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022
CHAMADA PARA ARTISTAS
CONCURSO PIANO 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.

Depois de efetuado o login através do endereço www.juntospelacultura.org.br, acesse o “Chamada
Pública para Artistas – Concurso Piano 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 CANDIDATO
a) Nome completo do candidato*
b) Número do RG*
c) Número do CPF*
d) Município de residência ou domicílio no Estado de São Paulo*
e) Cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado de São Paulo*
(Arquivo único em formato PDF ou JPG e datado dos últimos três meses)

f)

Declaração de comprovante de residência ou domicílio
(Caso o comprovante enviado acima não esteja em nome do candidato, enviar declaração preenchida e
assinada pelo responsável pelo documento informando que o participante reside no referido endereço.
Enviar em formato PDF ou JPG conforme modelo disponível em ANEXO 03)

g) E-mail*
h) Telefone para contato*
i)

Data de nascimento*

j)

Qual a sua faixa etária*:
o

18 a 24 anos

o

25 a 39 anos

o

40 a 59 anos

o

60 anos ou mais

k) Qual o seu gênero*:
o

Masculino
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l)

o

Feminino

o
o

Outros
Prefiro não dizer

Tempo de atuação profissional como pianista*:
o

Até 5 anos

o

Entre 5 e 10 anos

o

Mais de 10 anos

o

Não atuo profissionalmente

m) Nível de escolaridade*:
o

Ensino fundamental incompleto

o

Ensino fundamental completo

o

Ensino médio incompleto

o

Ensino médio completo

o

Ensino superior incompleto

o

Ensino superior completo

n) Tipo de vínculo empregatício mais recente*:
o

Autonomo/informal

o

CLT

o

Contrato de prestador de serviço

o

Servidor público

o

Não sei/nao quero opinar

o) Você se considera*:
o

Branco

o

Preto

o

Pardo

o

Amarelo

o

Indígena

o

Não sei/não quero informar

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.
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o

Estou ciente*:

Estou ciente de que meus dados pessoais sensíveis (relacionados ao meu gênero e/ou etnia)
sejam utilizados exclusivamente para fins de pesquisa de perfil de público relacionada à
CHAMADA PÚBLICA 13/2022 - CONCURSO PIANO SP do programa Juntos pela Cultura 2022.
o

Estou ciente*:
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