PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE MUCURI
ANEXO I

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Edital VEFEEDITAL N°001/2021 LEI FEDERAL N°14.017/2020ei Federal nº

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título da Proposta e/ou Atividade:
Escreva abaixo um nome que resuma a proposta

Área (marque um X):
Marque a área artística de atuação da proposta

Artes Visuais: ações que contemplem produção de obras, realização de exposições, ações de formação
(seminários, oficinas, cursos, etc.) na área das artes visuais, impressões, aquisição de materiais e realização
de ações que propiciem o acesso à proposta a ser realizada, em todas as modalidades das artes visuais
(pintura, escultura, fotografia, desenho, gravura, instalações, performances, intervenções urbanas,
linguagens virtuais e outras formas de expressão da linguagem).
Teatro: ações que contemplem montagem e circulação de espetáculos teatrais, realização de ações de
formação (seminários, oficinas, cursos, etc.) na área do teatro, aquisição de materiais para a prática teatral
(figurino, cenário, objetos de cena, e adereços), além de outras formas de criação e difusão que propiciem o
acesso e a prática da linguagem teatral nas suas diversas formas de expressão.
Dança: ações que contemplem montagem e circulação de espetáculos de dança, realização de ações de
formação (seminários, oficinas, cursos, etc.) em dança, aquisição de materiais para figurino, cenário e
adereços de cena, além de outras formas de criação e apresentação que propiciem o acesso à linguagem da
dança nas suas diversas formas de expressão.
Música: ações que contemplem criação e produção musical, participação em shows, festivais, feiras,
realização de ações de formação (seminários, oficinas, cursos, etc.) na área da música, aquisição e
manutenção de instrumentos musicais, gravação e registro sonoro (CD, vinil e internet) ou audiovisual (DVD e
videoclip) e outras formas de criação e apresentação que propiciem o acesso à linguagem da música.
Literatura: ações que contemplem criação literária, revistas, jornais, fanzines e demais impressos, mídias
eletrônicas, realização de ações de formação (seminários, oficinas, cursos, etc.) na área da literatura, ações
interdisciplinares e outras formas de criação e apresentação que propiciem o acesso à linguagem da
Literatura, em todos os estilos literários (conto, romance, crônica, poesia, cordel, histórias em quadrinhos,
poesia visual, poesia virtual, entre outros).
Audiovisual: ações que contemplem obras em vídeo (mídia magnética) e mídias digitais (inclusive
aparelhos celulares e similares), aquisição de materiais, realização de ações de formação (seminários,
oficinas, cursos, etc.) na área do audiovisual, e outras formas de criação e difusão da produção audiovisual,
inclusive por meios eletrônicos.
Gastronomia: Acarajé patrimônio cultural da Bahia
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PROPONENTE – RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
PESSOA FÍSICA
Nome:

Profissão:

CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

PIS/ NIT:

Endereço completo:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone 1:

Telefone 2:

E-mail:

ATENÇÃO: É de inteira responsabilidade do proponente o preenchimento das informações exigidas neste formulário.
A Secretaria de Turismo e Cultura não se responsabiliza por erros de digitação, grafia ou indisponibilidade das
operadoras de telefonia fixa e celular ou e-mail.
PESSOA JURÍDICA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Representante legal:

Cargo:

Profissão:

CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

Endereço Residencial:
Cidade:

UF:

CEP:

Localização do Proponente (marque um X):
Indique a LOCALIDADE onde reside o proponente da proposta.
Sede Mucuri

Cruzelândia

Itabatã

Nova Brasília

Costa Dourada

Ibiranhem

Taquarinha

São Jorge

31 de Março
Belo Cruzeiro

2

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Descreva, de maneira clara, um breve resumo com as principais ações de sua proposta. O que será realizado com a
proposta apresentada. Exemplo: Você poderá produzir um vídeo, imagens, filmagem de até 5 minutos de atividades
artísticas e culturais (conforme a identificação de sua proposta acima) que possam ser transmitidas pela internet ou
disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

EQUIPE ENVOLVIDA
Liste os nomes das principais pessoas que farão parte da equipe realizadora da proposta e a sua função.
Complemente com um pequeno currículo mostrando a atuação de cada uma delas na área artístico-cultural.

NOME COMPLETO

FUNÇÃO NA PROPOSTA

BREVE CURRÍCULO
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CRONOGRAMA DE AÇÃO
Informe abaixo a data (dia, mês e ano) de início e término do seu projeto

Início:

Atenção! Lembre-se que NÃO serão aceitas
propostas que se iniciem antes da publicação
deste edital.

Dia

Mês

Ano

Término:

Dia

Mês

Ano

Importante! OBRIGATÓRIO A COMPROVAÇÃO
DA CONTRAPARTIDA SOCIAL REALIZADA EM
ATÉ 120 DIAS após o recebimento do
recurso. O proponente deverá enviar vídeos,
fotos, links da divulgação, bem como
realização da atividade realizada para o email:

secretaria.turismoecultura@mucuri.ba.gov.br

CURRÍCULO DO PROPONENTE
Liste aqui as atividades já realizadas pelo proponente, cursos feitos, projetos e trabalhos desenvolvidos e o período
em que cada uma dessas atividades foi realizada. No caso de instituições e grupos, escreva o currículo da
instituição/grupo.
Exemplos: Oficina de iniciação teatral – de agosto a dezembro de 2001.
Atuação em espetáculo teatral – janeiro de 2002.
Produção de um festival de artes em Macaúbas – de março a junho de 2002.
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DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Com a finalidade de viabilizar o processo de participação da proposta _______________________________________
no Edital de Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural e Artística – Lei Aldir Blanc - Lei Federal
14.017/2020 declaro residir / ser sediado na cidade de __________________________________________, no Estado
da Bahia, Brasil, nos termos da Lei 7.115 de 29 de agosto de 1983.
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DECLARAÇÕES DE ATENDIMENTO AO EDITAL
Declaro estar ciente de que a comunicação dos resultados das fases de Seleção e Habilitação serão feitas através de
publicação do Diário Oficial do município, redes sociais e site oficial do município e dentro do prazo estipulado no
edital, não havendo obrigação da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura em comunicar por e-mail ou telefone.
Declaro que, em conformidade a este Edital de Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural e Artística –
Lei Aldir Blanc - Cultura Emergencial, na equipe realizadora desta proposta NÃO CONSTAM membros das
comissões de seleção do Edital, e servidores públicos da Prefeitura Municipal de Mucuri e suas unidades vinculadas.
Declaro, em conformidade com o Edital de Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural e Artística – Lei
Aldir Blanc - Lei Federal 14.017/2020, estar ciente de todos os termos e condições deste Edital, principalmente no
que se refere ao encargo (obrigação) de executar a proposta no prazo e nas condições previstas no projeto, sob pena
de devolução integral do prêmio, além das implicações legais.
Declaro estar ciente das seguintes obrigações:
a) Permitir e colaborar com o acompanhamento e a fiscalização do Projeto Premiado;
b) Responsabilizar-me pelos compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial,
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e de propriedade industrial), bem como quaisquer outros
resultantes desta contratação;
c) Havendo necessidade de alteração do cronograma após o resultado da habilitação, fico ciente de que devo
encaminhar à Secretaria de Turismo e Cultura, através do e-mail: secretaria.turismoecultura@mucuri.ba.gov.br
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, solicitação escrita e devidamente justificada.
d) Incluir em todo material de divulgação e produtos resultantes do Projeto, a logomarca da Secretaria de Turismo e
Cultura, do Governo do Estado da Bahia e do Governo Federal;
e) Na data de encerramento do projeto, encaminhar à SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, o Relatório das
Atividades desenvolvidas. O proponente deverá enviar vídeos, fotos, links da divulgação, bem como realização da
atividade realizada para o e-mail: secretaria.turismoecultura@mucuri.ba.gov.br
Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, sob pena de incorrer nas cominações previstas
nas esferas cível, criminal e administrativa, na forma da lei.

Nome Completo

Local e Data

ASSINATURA DO PROPONENTE:_________________________________________________________________________
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