
 
 

CHAMADA PÚBLICA 10/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA MUNICÍPIOS 

+GESTÃO 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 – +Gestão SP”. 

3. Preencha as informações solicitadas. 

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

 

SOBRE O MUNICÍPIO 

 

1. Por que é importante para o município participar do +Gestão SP? Como a participação do 

município pode contribuir com o fortalecimento das políticas públicas, da economia criativa 

e do desenvolvimento econômico da sua cidade e região*? 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

2. Quais são os principais setores da economia criativa no município*? 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

3. O município possui iniciativa(s) públicas em economia criativa*? SIM (   ) NÃO (   ) 

3.1. Se sim, cite qual(is) e descreva seu(s) histórico(s), contexto(s) e resultado(s). 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

4. O município possui iniciativa(s) independente(s) e/ou privada(s) em economia criativa*? 

SIM (   ) NÃO (   ) 

4.1. Se sim, cite qual(is). 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

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

economia criativa? 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

6. Sites e/ou links informativos de programas municipais em economia criativa, caso haja: 

 

 

 

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


 
 

SOBRE O GESTOR 1 INDICADO 

 

7. Minibiografia do gestor municipal indicado (Gestor 1), com ênfase na atuação em projetos 

de economia criativa, caso tenha participado*. 

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 

8. Quantos anos o gestor 1 possui em experiência no poder público*? 

9. Quantos anos o gestor 1 possui em experiência em cultura e economia criativa*? 

10. Escolaridade*: 

o Ensino Fundamental concluído 

o Ensino Médio concluído 

o Ensino Superior concluído 

o Pós graduação concluída 

o Mestrado concluído 

o Doutorado concluído 

11. Idade*:  

o De 18 a 29 anos 

o De 30 a 39 anos 

o De 40 a 49 anos 

o De 50 a 59 anos 

o Mais de 60 anos 

12. Gênero*: 

o Masculino 

o Feminino 

o Outros 
o Não quero informar 

13. O gestor indicado se considera*: 

o Branco 

o Preto  

o Pardo  

o Amarelo  

o Indígena  

o Não sei/não quero informar 

14. O gestor 1 já participou de outras atividades de formação/seminários em economia 

criativa*? SIM (   ) NÃO (   ) 

14.1. Se sim, cite quais. 

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 

 

SOBRE O GESTOR 2 INDICADO 

 

15. Minibiografia do gestor municipal indicado (Gestor 2), com ênfase na atuação em projetos 

de economia criativa, caso tenha participado*. 

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 



 
 

16. Quantos anos o gestor 2 possui em experiência no poder público*? 

17. Quantos anos o gestor 2 possui em experiência em cultura e economia criativa*? 

18. Escolaridade*: 

o Ensino Fundamental concluído 

o Ensino Médio concluído 

o Ensino Superior concluído 

o Pós graduação concluída 

o Mestrado concluído 

o Doutorado concluído 

19. Idade*:  

o De 18 a 29 anos 

o De 30 a 39 anos 

o De 40 a 49 anos 

o De 50 a 59 anos 

o Mais de 60 anos 

20. Gênero*: 

o Masculino 

o Feminino 

o Outros 
o Não quero informar 

21. O gestor  se considera*: 

o Branco 

o Preto  

o Pardo  

o Amarelo  

o Indígena  

o Não sei/não quero informar 

22. O gestor 2 já participou de outras atividades de formação/seminários em economia 

criativa*? SIM (   ) NÃO (   ) 

14.2. Se sim, cite quais. 

(Nº máximo de caracteres: 500 com espaços) 

 

 

o Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 10/2022 

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

contrapartidas, obrigações e condições previstas*.  


