CHAMADA PÚBLICA 09/2022
PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022
CHAMADA PARA MUNICÍPIOS
CAPACITAÇÃO REVELANDO 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 – Capacitação Revelando
SP”, disponível na lista de chamadas abertas.

3.

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

4.

Este formulário deverá ser preenchido apenas 01 (uma) vez. As informações fornecidas serão
copiadas em todas as inscrições efetuadas pelo município, no momento da indicação das ações.

5.

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

CADASTRO DO MUNICÍPIO
1. Nome completo do servidor que ficará responsável pelo acompanhamento das ações do
Capacitação Revelando SP*:
2. Cargo*:
3. Registro ou matrícula do funcionário na Prefeitura*:
4. E-mail*:
5. Telefone fixo*:
6. Celular*:
7. Por que é importante para o município participar do Capacitação Revelando SP? Como
a participação do município no programa pode contribuir com o fortalecimento da
economia criativa e desenvolvimento econômico da sua cidade e região*?
(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Estou ciente de que, caso necessário, o município deve garantir ou auxiliar os indicados selecionados
no acesso à internet para participação no Capacitação Revelando SP *
o

Estou ciente.

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, 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.

