
E-mail *

1) Dados do Proponente

Inscrição - Edital Cultural Elói Mendes
Luz 2021

cultura@eloimendes.mg.gov.br Alternar conta

A foto e o nome associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer
upload de arquivos e enviar este formulário.. Só o e-mail informado por você faz parte da
sua resposta.

*Obrigatório

Seu e-mail

Nome Completo *

Sua resposta

CPF *

Sua resposta

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnzQSESBEkLp7XQRjHb_PAukcH4r6xQZJ58ktcLpqF_OncQ/viewform&service=wise
ocean
Máquina de escrever
ATENÇÃO ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO NÃO DEVE SER PREENCHIDA,
ELA SERVE SOMENTE COMO REFERÊNCIA. A FICHA DEVE SER PREENCHIDA
PELO LINK DISPONÍVEL NO www.eloimendes.mg.gov.br/eloimendesluz2021



Cópia do CPF *
(ATENÇÃO: O arquivo deve ter, no máximo, 1MB de tamanho).

Adicionar arquivo

Documento de Identidade *

Sua resposta

Órgão Emissor *

Sua resposta

Cópia do Documento de Identidade *
Inserir frente e verso do documento. (ATENÇÃO: O arquivo deve ter, no máximo, 1MB de tamanho).

Adicionar arquivo

Endereço Completo *
Inserir rua, nº, bairro e CEP

Sua resposta

Comprovante de Endereço *
Cópia do comprovante de residência atual (mês corrente ou anterior) no município de Elói Mendes - no
caso de comprovante de residência em nome de terceiros é necessário apresentar documento que
comprove o parentesco. Para fins de comprovação de residência serão aceitas contas de água, luz,
telefone, internet ou contrato de locação.

Adicionar arquivo



E-mail *
Para fazer a inscrição, você teve que fazer login em um e-mail Google, mas ele pode não ser usado por
você frequentemente. Desta forma, insira abaixo o seu e-mail mais usual para que possamos fazer
contato sempre que necessário.

Sua resposta

Telefone com DDD, se possível com WhatsApp *

Sua resposta

Número de cadastro no Sistema Municipal de Cultura *
O cadastro é obrigatório. Você pode consultar se está cadastrado ou preencher o formulário de
cadastramento no site: http://eloimendes.mg.gov.br/cadastro-municipal-de-cultura/

Sua resposta

Formação e Experiência Profissional *
Descreva a sua formação e experiência profissional na área artística e cultural. Currículo comprovado
com experiência de, no mínimo, 01 (um) ano.

Sua resposta

Documentos Comprobatórios (Anexos)
Envie fotos e documentos que comprovem sua atuação na área artística e cultural. ATENÇÃO: Podem ser
enviados, no máximo, 5 arquivos de 10mb no total. Vídeos devem ser inseridos na seção abaixo de links
no Youtube, Facebook ou Instagram.

Adicionar arquivo

Links - Documentos Comprobatórios

Sua resposta

https://www.google.com/url?q=http://eloimendes.mg.gov.br/cadastro-municipal-de-cultura/&sa=D&source=editors&ust=1638281223316000&usg=AOvVaw0_URTYRIpLpjFvH4dEVdig


2) Descrição da Proposta

Geral - Executada por Artistas e Agentes Culturais em Geral

Especial - Executada por Grupos dos Bens Culturais Imateriais Registrados das
Pastorinhas e Folias de Reis

Nome da Proposta *

Sua resposta

Área *

Escolher

Categoria da Proposta *

Apresentação *
Faça uma apresentação da proposta ou projeto, descrevendo os motivos que levaram a propor esse
conteúdo e formato. Descreva como será realizado e quais os resultados que pretende alcançar.

Sua resposta

Efeito Multiplicador *
Descreva os benefícios que espera gerar com a proposta para o público. Informe qual o público alva da
sua proposta e qual faixa etária prioritária você pretende alcançar.

Sua resposta



Dados Bancários do Proponente
A conta bancária deve estar em nome do proponente e não de terceiros.

Conta Corrente

Conta Poupança

4) Declarações

Resumo da Proposta *
Escreva um resumo da sua proposta de forma clara e objetiva com, no máximo cinco linhas (580
caracteres).

Sua resposta

Banco *
Nome e Número

Sua resposta

Tipo de Conta *

Número da Conta *

Sua resposta



Aceito

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Declaração e termo de uso de imagem *
Faça o download da declaração disponível abaixo e preencha com os dados solicitados. Link de
download: https://bit.ly/declacarao-eloimendesluz. Após o preenchimento, o proponente deve assinar e
escanear ou tirar uma foto legível da declaração, inserindo-a no campo abaixo.

Adicionar arquivo

Autodeclaração de atuação social ou profissional nas áreas artística e cultural. *
Descreva as atividades desenvolvidas nas áreas artísticas e cultural no período de janeiro de 2019 até a
presente data. Anexe documentos comprobatórios abaixo.

Sua resposta

Documentos Comprobatórios *
Envie de 2 a 5 arquivos que comprovem a sua atuação durante o período ou a interrupção do seu
trabalho como artista.

Adicionar arquivo

Declaro que estou de acordo com os termos do edital *
O Edital pode ser acesso em www.eloimendes.mg.gov.br/eloimendesluz2021

Enviar Limpar formulário

https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/declacarao-eloimendesluz&sa=D&source=editors&ust=1638281223321000&usg=AOvVaw04iYcSDK244eZpIxxajTmq
https://www.google.com/url?q=http://www.eloimendes.mg.gov.br/eloimendesluz2021&sa=D&source=editors&ust=1638281223322000&usg=AOvVaw0Hf7Yb7EYgXzfhXPGG0I6b


reCAPTCHA
PrivacidadeTermos

Este formulário foi criado em Prefeitura de Elói Mendes/MG. Denunciar abuso

 Formulários

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdrnzQSESBEkLp7XQRjHb_PAukcH4r6xQZJ58ktcLpqF_OncQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnzQSESBEkLp7XQRjHb_PAukcH4r6xQZJ58ktcLpqF_OncQ/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

