
 

CHAMADA PÚBLICA 79/2022 

CESSÃO DE ESPAÇO PARA OCUPAÇÃO 

MUNDO DO CIRCO SP 

 

ANEXO III 

PROPOSTA DE OCUPAÇÃO 

Orientações gerais: 

a) O formulário abaixo é uma cópia do que está disponível para preenchimento online. 

b) O formulário eletrônico será através da ferramenta Google Forms. Para preenchimento e envio 

das informações solicitadas, será necessário ter uma conta de e-mail do google.  

c) Acesse o link para preenchimento online: 

https://docs.google.com/forms/d/1457OU7BhwGa6YmBnn22IY8DMKg6ujH7F56pCv2mVY-

U/edit  

d) Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

1. Nome do grupo/ artista/ circo/ cia* 

2. Nome do representante pelo grupo/ artista/ circo/ cia* 

3. E-mail do representante pelo grupo/ artista/ circo/ cia* 

4. Telefone do representante pelo grupo/ artista/ circo/ cia* 

5. Nome(s) da(s) atividade(s) proposta(s) para ocupação* 

6. Tipo de atividade* 

Selecione uma ou mais atividades 

● Espetáculo 

● Apresentação 

● Ensaio 

● Desenvolvimento de espetáculo 

● Encontro 

● Mostra 

● Festival 

● Oficina 

● Formação 

● Capacitação 

 

7. Descreva o conteúdo da(s) atividade(s) selecionada(s) acima, indicando as ações 

artísticas que pretende desenvolver* 

8. Anexe arquivo com informações adicionais sobre a(s) atividade(s), caso necessário 

 

9. Seu circo tem lona?* SIM (   ) NÃO (   ) 

9.1. Se sim, qual o tamanho e a capacidade da lona? 

 

10. Seu circo viaja em caravana?* SIM (   ) NÃO (   ) 

10.1. Se sim, detalhe a estrutura utilizada para a viagem, a quantidade de trailers 
e/ou caminhões, tamanho, porte, entre outras informações relevantes. 

 
11. Sinopse da atividade* 



 

12. Classificação indicativa* 

13. Duração aproximada (em minutos)* 

14. Vídeo* 

15. Fotos* 

16. Necessidades técnicas / rider técnico* 

17. Ficha técnica* 

18. Quantas pessoas estão envolvidas na atividade?* 

Artistas em cena / em funções principais (__) 

Outros profissionais (__) 

Total (__) 

 

19. Histórico do grupo/ artista/ circo/ cia* 

20. Anexe comprovantes de atuação, prioritariamente, no Estado de São Paulo* 

21. Tempo de atuação do grupo/ artista/ circo/ cia* 

o   Menos de 5 anos 

o   De 5 a 10 anos 

o   Mais de 10 anos 

 

22. Site, redes sociais e/ou links sobre o grupo/ artista/ circo/ cia, se houver 

23. Valor do ingresso* 

24. Há alguma restrição de data para ocupação do Mundo do Circo?* SIM (   ) NÃO (   ) 

24.1. Se sim, qual a restrição: 

 

 

 

 

  

 

 

 


