
 
 

 
CHAMADA PÚBLICA 08/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA MUNICÍPIOS 

CRIA SP 

 

ANEXO 03 

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, o “Pré-cadastro do município proponente” e o preenchimento do 

“Formulário de Inscrição – Formulário do Proponente”, através do endereço 

www.juntospelacultura.org.br, acesse o “Formulário de Inscrição – Formulário do Projeto”, disponível 

em “Chamada Pública para Municípios – Cria SP”. 

3. Preencha as informações solicitadas. 

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

 

SOBRE O MUNICÍPIO 

 

1. Qual o principal campo criativo do município*? 

o Artesanato e Artes Folclóricas. 

o Design. 

o Cinema. 

o Gastronomia. 

o Literatura. 

o Artes Midiáticas. 

o Música. 

o Outro. 

1.1. Caso selecionada a opção “Outro”, cite qual. 

 

2. Justifique a escolha, considerando as características do município, seus principais ativos 

criativos e culturais, traços identitários, patrimônio material e imaterial, entre outros*. 

 

3. Além do campo criativo principal, existe(m) outro(s) campo(s) que pode(m) ser 

identificado(s) como polo criativo no município? Qual(is)? Como esses campos dialogam entre si, há 

conexão entre eles no desenvolvimento de projetos no município? 

 

4. Quais são os objetivos do município com a participação no Cria SP? Como sua participação 
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pode contribuir com o fortalecimento das políticas públicas e da economia criativa e 

desenvolvimento econômico da sua cidade? Como o município pretende se envolver com as 

atividades do Cria SP*? 

 

5. Quais são os órgãos, departamentos e/ou setores municipais com atividades ligadas à 

economia criativa? Cite o nome do órgão e as atividades a ele relacionadas*. 

 

6. Quais são as propostas, os programas e/ou projetos em economia criativa do município? 

Cite iniciativas públicas e independentes/privadas, caso haja, com breve descrição de cada uma 

delas. Quais são os principais resultados*? 

 
7. Envie informações adicionais sobre as iniciativas, se houver. (único arquivo, em formato 

pdf). 

 
8. Disponibilize sites, redes sociais e/ou links informativos sobre as iniciativas, se houver. 

 
9. O município possui uma agenda de implementação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável)? SIM (   ) NÃO (   ) *. 

 
10. Caso tenha, cite e descreva quais foram as principais ações e/ou políticas municipais 

executadas nos últimos 03 anos objetivando esta implementação. Qual foi o orçamento investido 

nelas? Quais resultados já podem ser observados? 

 

11. Qual a importância da economia criativa para o desenvolvimento socioeconômico do 

município? Qual é a sua participação na matriz econômica municipal*? 

 

SOBRE O GT INDICADO 

 

 

12. Nome dos indicados*. 

 

13. Minibiografia dos indicados, com ênfase na atuação em projetos de economia criativa*. 

 
 

 

o Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 08/2022 

– Cria SP, bem como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as 

contrapartidas, obrigações e condições previstas*. 

 

 

 

 


