
 
 

CHAMADA PÚBLICA 11/2022 

PROGRAMA JUNTOS PELA CULTURA 2022 

CHAMADA PARA MUNICÍPIOS 

ARTE URBANA 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 – Arte 

Urbana SP”. 

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

 

PROJETO 

 

1. Nome do projeto*: 

 

2. Por que é importante para o município participar do Arte Urbana SP*?  

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

 

3. Qual local será utilizado para a realização do mural, instalação ou intervenção urbana? Cite o 

endereço completo do local,  justifique a escolha e diga qual é a expectativa de visitação (lembre-

se que devem ser indicados logradouros de livre circulação de público)*. 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

3.1. Envie fotos do local que será utilizado para a realização do mural, instalação ou intervenção 

urbana*.  

(Único arquivo PDF ou JPG de até 10MB) 

 

4. Indique o(s) artista(s), grupo(s) ou coletivo(s) que farão a composição da obra ou trabalho e seu(s) 

respectivo(s) currículo(s) (Lembre-se de que os indicados deverão ser, preferencialmente, 

referência no cenário local ou regional)*. 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

4.1. Envie sites e/ou links a respeito dos artistas, caso haja: 

4.2. Envie portifólio dos artistas, caso haja: 

(Único arquivo PDF ou JPG de até 10MB) 

 

5. Qual será(ão) o(s) eixo(s) temático(s) abordado(s) na composição da obra ou trabalho (Lembre-se 

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


 
 

de que deve, preferencialmente, apresentar vínculo com as identidades locais e regionais do 

município)*? 

(Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

5.1. Envie materiais complementares, imagens, croqui, entre outros, caso haja: 

(Único arquivo PDF ou JPG de até 10MB) 

6. Qual será a expressão gráfica/artística utilizada para composição da obra ou trabalho*? 

(Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

7. Qual será o orçamento total para execução do projeto dentro do valor disponibilizado na 

Chamada*? 

7.1. Indique o valor de cada cachê dos artistas e profissionais envolvidos no projeto (a serem 

custeados pela Amigos da Arte)*. 

        (Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

8. Quais serão os itens de infraestrutura e serviços necessários para viabilizar o projeto (a serem 

custeados pelo município), considerando o local escolhido para sua execução? * 

        (Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

        (Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

8.1. Envie informações adicionais sobre a execução operacional do projeto, caso haja. 

       (Único arquivo PDF ou JPG de até 10MB) 

 

9. Detalhe o cronograma de execução das ações, incluindo período de realização do projeto, a 

execução do registro em foto e vídeo, a divulgação em redes sociais e/ou canais municipais e o 

envio do registro à Amigos da Arte*. 

       (Nº máximo de caracteres: 1000 com espaços) 

 

10. Quais são as principais ações, páginas e veículos de comunicação do município? Indique como 

pretende divulgar as ações do Arte Urbana SP e os registros em foto e vídeo demandados na 

Chamada*.  

        (Nº máximo de caracteres: 2000 com espaços) 

 

 

o Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na Chamada 11/2022 – Arte Urbana 
SP, bem como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as contrapartidas, obrigações e 
condições previstas*. 

 

 

 

 

 

 

  


