CHAMADA PÚBLICA 12/2022
PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022
CHAMADA PARA ARTISTAS
FESTIVAL CIRCO 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 Artistas – Festival Circo 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. Nome do proponente*:
2. CPF / CNPJ do proponente*:
3. E-mail do proponente*:
4. Telefone do proponente*:
CADASTRO ARTÍSTICO
5. Nome do artista / dupla*:
6. E-mail do artista ou do responsável pela dupla*:
7. Telefone do artista ou do responsável pela dupla*:
8. Endereço do artista ou do responsável pela dupla*:
9. Município do artista ou do responsável pela dupla*:
COMPROVANTES
Anexar cópias de comprovantes (indicados no item 3.4) de pelo menos 01 (um) ano atrás, contado até o último dia
de inscrição nesta Chamada; e cópias de comprovantes atuais, datados dos últimos 03 (três) meses. Podem ser
utilizados: comprovantes de residência; cópias simples de ato constitutivo devidamente registrado; declarações de
entidades privadas e esferas governamentais; materiais de divulgação; comprovante de pagamento de taxas locais;
documentos comprobatórios de itinerância, vínculo e/ou sítio no Estado de São Paulo como Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros, Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, alvarás de prefeituras, contrato assinado com
proprietário de terreno; entre outros a serem validados pela Comissão de Seleção.

10. Anexe comprovante de pelo menos 01 (um) ano atrás: *
11. Selecione o tipo de comprovante enviado no item 10: *

o Alvará de prefeitura
o ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
o Ato constitutivo (registrado)
o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
o Comprovante residencial
o Comprovante de pagamento de taxas locais
o Contrato com proprietário de terreno
o Declaração de entidades privadas ou esferas governamentais
o Documento comprobatório de itinerância
o Material de divulgação
o Outro (responda na próxima pergunta)
11.1. Defina "outro":
12. Anexe comprovante de até 03 (três) meses atrás: *
13. Selecione o tipo de comprovante enviado no item 12:*
o Alvará de prefeitura
o ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
o Ato constitutivo (registrado)
o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
o Comprovante residencial
o Comprovante de pagamento de taxas locais
o Contrato com proprietário de terreno
o Declaração de entidades privadas ou esferas governamentais
o Documento comprobatório de itinerância
o Material de divulgação
o Outro (responda na próxima pergunta)
13.1. Defina "outro":
14. Anexe Carta de representação de Dupla (de acordo com ANEXO 03) ou documento que comprove
vínculo do artista ou do responsável pela dupla com a pessoa jurídica proponente (de acordo com
item 1.4, quando couber). (enviar em um único arquivo em formato pdf ou jpg).
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
O proponente assume a responsabilidade legal junto à Amigos da Arte pela veracidade e autenticidade
dos documentos apresentados no momento da inscrição, assim como pelo cumprimento das obrigações
previstas nesta Chamada, decorrentes da participação e seleção nesta, atuando conjuntamente ao núcleo
artístico ou produtor independente.
○

Estou de acordo.*

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. *

