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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - PRÊMIO TRAJETÓRIAS CULTURAIS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

( ) Pessoa Física - Individual      ( )Pessoa Física - Grupo 

( ) Associação Cultural 

 

Nome do Candidato (pessoa, grupo ou associação cultural): 

CNPJ (apenas em caso de o candidato ser Associação Cultural): 

Nome do responsável pela inscrição 

Endereço: 

Cidade:                                                               UF: 

Bairro:                                

CEP:                                                            DDD/Telefone: 

E-mail: 

 

2. DADOS SOBRE AS ATIVIDADES DA PESSOA/GRUPO OU ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL 

2.1. Quais são as principais atividades culturais/artísticas realizadas e as que estão 

em realização? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.2 Quais são os temas mais recorrentes nas atividades realizadas? Descreva 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.3 Há quanto tempo exerce tais atividades? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.4 Há quanto tempo atua no município de Várzea Paulista? 

___________________________________________________________________ 

 

 

2.5 Qual o público que participou das iniciativas? 

 

( ) artistas e grupos artísticos 

( ) comunidades e descendentes de imigrantes 

( ) crianças, adolescentes 

( ) jovens 

( ) idosos 

( ) estudantes de instituições públicas de ensino 

( ) mestres, praticantes, brincantes e grupos culturais populares, urbanos e rurais 

( ) mulheres 

( ) pessoas com deficiência 

( ) pessoas em privação de liberdade 

( ) pessoas em situação de rua 
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( ) pessoas em situação de sofrimento psíquico 

( ) pessoas ou grupos vítimas de violência 

( ) população de lésbicas, gays, bissexuais e travestis - LGBT 

( ) população sem teto 

( ) população em áreas de vulnerabilidade social 

( ) população de baixa renda 

( ) povos e comunidades tradicionais de matriz africana 

( ) Outros. Quais? 

 

2.6 Promoveu atividades formativas: 

 

( ) Oficinas 

( ) Cursos 

( ) Palestras 

( ) Seminários 

( ) Vivências 

( ) Outros. Quais? 

 

2.7 Descreva a importância de sua atividade cultural /artística. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.8 Anexar documentos (fotos, matéria de jornal, certificados) que comprovem 

sua atuação na área cultural. (Opcional) 
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Pelo presente, venho requerer a inscrição no EDITAL DE PREMIAÇÃO 

TRAJETÓRIAS CULTURAIS de acordo com a LEI ALDIR BLANC N° 14.017 de 29 

de Junho de 2020. Declarando que:  

 

a) Estou de acordo e ciente que ato da inscrição implica na sujeição às cláusulas e 

condições estabelecidas neste edital.  

 

b) As informações contidas nos formulários de inscrição e demais documentos 

apresentados são de minha inteira responsabilidade e estão em conformidade com os 

dispositivos legais e regulamentos acima mencionados. 

 

c) Estou ciente e de acordo que as informações prestadas e documentos apresentados 

estão sujeitos à comprovação a qualquer momento e que a inexatidão das informações 

e/ou documentação apresentada implicará na desclassificação do proponente, em 

qualquer fase que se encontrar, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.  

 

 

 

Várzea Paulista, ________de ________________ de 2020  

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


