
ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO/PROJETO CULTURAL

DADOS DO PROPONENTE CULTURAL (pessoa física ou jurídica)

Pessoa física:

Nome do Proponente: 

CPF:

RG do proponente: 

Pessoa Jurídica

Nome do Proponente (pessoa jurídica): 

CNPJ: 

Nome do responsável legal: 

RG do proponente ou responsável legal: 

CPF do responsável legal: 



INFORMAÇÕES GERAIS DO PROPONENTE:

Endereço:

Celular/whatsapp:

E-mail:

Área de atuação do proponente (é obrigatório assinalar entre 1 e 9 opções):

Ações afirmativas em Cultura (   )

Artes visuais (   )

Audiovisual (   )

Cultura popular (   )

Dança (   )

Literatura (   )

Música (   )

Teatro (   )

Circo (   )

Proponente possui cadastro no Mapa Cultural SC (mapacultural.sc.gov.br) [opcional – esta
informação será adotada para fins de desempate]:

(   ) Sim (   ) Não

Caso possua Cadastro no Mapa Cultural SC, incluir abaixo o link:



DADOS DO PROJETO PROPOSTO

Nome do projeto:

Área do projeto (obrigatório a seleção de uma única opção):

Ações afirmativas em Cultura (   )

Artes visuais (   )

Audiovisual (   )

Cultura popular (   )

Dança (   )

Literatura (   )

Música (   )

Teatro (   )

Circo (   )

Originalidade:

(   ) Autoral (projeto de autoria do proponente)

(   ) Releitura (o projeto trata de reinterpretação de uma obra de terceiro)

(   ) Reprodução ou réplica (execução de uma obra de terceiro)

Experiência do proponente:

(   ) Possuo até 02 anos de experiência na execução de projetos culturais

(   ) Possuo  mais  de  02  anos  de  experiência  na  execução  de  projetos
culturais



Currículo artístico (O Currículo deverá citar respetivamente: a área de formação artística; a
área de atuação cultural; e a produção de trabalhos na área de atuação do projeto proposto
– citando  as ações realizadas que demonstrem o tempo de experiência citado na resposta
anterior):

Ação proposta pelo projeto (descrever de forma breve respetivamente:  em que consiste o
projeto, a forma de execução, se for on-line - sites que serão adotados, , número de canais
que serão utilizados para exibição, e outras informações que entender pertinente): 



Sobre a execução do projeto (pode ser selecionado uma ou mais opções):

(   ) A execução será on-line

(   ) Execução se dará/terá resultados em até 30 dias após a assinatura do
Termo de Compromisso Cultural

(   ) O projeto contempla oferta de produto cultural como contrapartida para
o município (não obrigatório)

Caso seja ofertado produto cultural para o município descreva-o:

DADOS BANCÁRIOS (em nome do proponente)

Nome do Banco:

Número da agência:

Número da conta corrente



DECLARAÇÕES

Declarações (assinalar ciência e concordância com os tópicos apresentados):

(   ) Declaro que possuo domicílio/sede no Município de Joinville há mais de 12 meses;

(   ) Declaro que não sou concorrente a cargo público eletivo no pleito 2020;

(   ) Declaro que,  em caso de qualquer irregularidade me farei  responsável,  inclusive,
caso solicitado, devolverei os recursos obtidos deste processo ao poder público, no prazo
máximo de 30 dias a partir  de notificação,  com correção dos valores de acordo com o
previsto no edital.

(   ) Declaro que não sou servidor público municipal em cargo comissionado ou de suas
unidades indiretas, bem como não possuo cônjuges, companheiro(a) e parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau que se enquadrem nesta situação; 

(   ) Declaro, que estou ciente de que, em caso de utilização de qualquer meio ilícito,
imoral  ou  declaração  falsa  para  a  participação  deste  credenciamento,  incorro  nas
penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do decreto lei nº 2.848, de 07 de dezembro de
1940 (código penal) 

(   ) Na condição de responsável  por  esta iniciativa  cultural  apresentada ao Edital  de
Credenciamento nº 001/2020/SECULT, autorizo a Prefeitura Municipal de Joinville por meio
da  Secretaria  de  Cultura  e  Turismo  a  realizar  publicações,  gravações  e  utilização  das
imagens, sem fins lucrativos, dos conteúdos desta inscrição, sem quaisquer ônus, inclusive
em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no
Brasil e no exterior. 

(   ) Informo que assumo total responsabilidade pelos documentos apresentados (textos,
imagens e outros meios) cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente.

(   ) Declara que, estou ciente de que a participação ou menção de candidatos a cargos
eletivos e a membros do poder executivo em eventos realizados on-line ou em outro meio
de comunicação, implicará na devolução total dos montantes recebidos através deste edital. 

(   ) Por fim, declaro que li e concordo com todos os itens editalícios que compõe este
processo, bem como que o projeto inscrito não possui nenhum tipo de impedimento relativo
a minha participação.



ANEXOS

As propostas realizadas por  pessoas físicas deverão ser encaminhadas exclusivamente
por meio on-line através do endereço eletrônico:

 http://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/981

As propostas realizadas por pessoas jurídicas deverão ser encaminhadas exclusivamente
por meio on-line através do do endereço eletrônico

 http://intranet.joinville.sc.gov.br/capacitacao/cadastro/index/id/982

Nos respetivos endereços deverão ser informados e anexados os seguintes documentos:

 Ficha de inscrição/projeto cultural;

 Cópia  de  documento  de  identificação  oficial  com foto  e  CPF (do proponente  ou
responsável pela pessoa jurídica);

 Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (para pessoa
jurídica);

 Cópia do Contrato Social (quando aplicável para pessoa jurídica);

 Ata atualizada de eleição da diretoria (quando aplicável para pessoa jurídica);

 Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

 Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Municipais;

 Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Estaduais;

 Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista;

 Certidão de quitação eleitoral (pessoa física/responsável legal  ).
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