
 
 

CHAMADA PÚBLICA 12/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA ARTISTAS 

FESTIVAL CIRCO SP 

 

ANEXO 02 

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 e o preenchimento do “Formulário de Inscrição – Fomulário do Proponente”, 

através do endereço www.juntospelacultura.org.br, acesse o “Formulário de Inscrição – Formulário do 

Projeto”, disponível em “Chamada Pública para Artistas – Festival Circo SP”. 

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

 

RESUMO 

Nome da proposta/projeto: * 

Categoria da inscrição: * 

o Individual 

o Dupla 

 

CADASTRO DA PROPOSTA ARTÍSTICA 

Em caso de seleção, estas informações serão utilizadas para fins de divulgação 

 

1. Nome do artista ou dupla: * 

2. Nome da atração: * 

3. Conteúdo da atração: * 

o Acrobacias 

o Aéreos 

o Bambolê 

o Contorcionismo 

o Globo da morte 

o Hipnose 

o Engolimento de espada 

o Equilibrismo 

o Força capilar 

o Mágica / Ilusionismo 

o Malabares 

o Mímica 

o Monociclo 

o Palhaçaria 

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


 
 

o Perna-de-pau 

o Pirofagia (cospe-fogo) 

o Pole / Mastro chinês 

o Roda Cyr 

o Outros (responda na próxima pergunta) 

3.1 Defina "outro": 

4. Sinopse da atração: * 

5. Classificação indicativa: * 

6. Duração aproximada (em minutos): * 

7. Informações adicionais da proposta (registro audiovisual ou fotográfico do número circense):  

 

FICHA TÉCNICA 

8. Ficha técnica: * 

9. Quantas pessoas estão envolvidas na atração? * 

● Artistas em cena (__) 

● Outros profissionais (__) 

● Total (__) 

10. Histórico do artista ou dupla: * 

11. Tempo de atuação do artista ou dupla: * 

o Menos de 5 anos 

o De 5 a 10 anos 

o Mais de 10 anos 

12. Site, redes sociais e/ou links sobre o artista ou dupla, se houver: 

 

 

o Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 12/2022 – Festival 

Circo SP, bem como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as contrapartidas, 

obrigações e condições previstas, caso selecionado * 

  


