ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 04/2022/NATAL DA ESPERANÇA SEGUNDA EDIÇÃO
LUCAS DO RIO VERDE
1- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:

( ) CATEGORIA 2
PESSOA FÍSICA
( ) CATEGORIA 3

( ) CATEGORIA 1
CATEGORIA
PESSOA JURÍDICA

( ) CATEGORIA 4
( ) CATEGORIA 5
( ) CATEGORIA 6
( ) CATEGORIA 8

2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA
Nome:
CPF:

Carteira de Identidade

Data de Emissão

Órgão Expedidor

Município

UF

CEP

Telefone Fixo

Telefone Celular

Whatsapp

Endereço:

Links das Redes Sociais (Instagram, facebook, youtube, etc…)

3- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA
Instituição/ Razão Social
CNPJ:
Endereço:
Município

UF

CEP

Telefone Fixo

Telefone Celular

Whatsapp

Nome do dirigente da Instituição:
CPF:
Carteira de Trabalho

Data de Emissão

Órgão Expedidor

Telefone Fixo do

Telefone Celular do

Whatsapp do Dirigente da

Dirigente da Instituição Dirigente da Instituição Instituição

Links das Redes Sociais (Instagram, facebook, youtube, etc…)

4- INFORMAÇÕES PARA CRITÉRIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS
Proponentes pessoas negras (pretas e pardas),
indígenas, ciganos, ribeirinhos e /ou
quilombolas?

( ) sim
Qual?

( ) não

O proponente se identifica como mulher cis,
mulheres ou homens trans, travestis e nãobináries?

( ) sim
Qual?

(

) não

Projetos com participação de pessoas com
deficiência?

(

) sim

(

) não

Proponente foi contemplado em algum edital
da SECEL/MT ou Secretaria Municipal de
Cultura EM 2022?

( ) sim
Qual?

(

) não

5- ASSINATURA

Assinatura do proponente do projeto

Local e data

ANEXO II
DETALHES DA PROPOSTA
1- O QUE VOCÊ PRETENDE REALIZAR?
(descreva de forma objetiva, mas sem ser sintético demais, o que você pretende realizar,
detalhando todas as características possíveis da sua proposta, objetivo do seu projeto)

2- O SEU PROJETO ESTÁ RELACIONADO A QUAL CATEGORIA ABAIXO?
PESSOA FÍSICA
( ) CATEGORIA 2
( ) CATEGORIA 3

PESSOA JURÍDICA
( ) CATEGORIA 1
( ) CATEGORIA 4
( ) CATEGORIA 5
( ) CATEGORIA 6
( ) CATEGORIA 8
3- POR QUE VOCÊ QUER REALIZAR ESSE PROJETO E QUAL A IMPORTÂNCIA
DELE? (justificativa)
(este é o momento de você defender a sua ideia e proposta. Como e por quê seu projeto
irá beneficiar o público que irá assistir?)

4- COMO ELE SERÁ REALIZADO? (metodologia)
(descreva aqui como será executado a sua ideia, nos conte o que você planeja antes
(pré-produção), durante (produção) e depois (pós-produção)

5- QUEM PARTICIPA DO PROJETO COM VOCÊ? (equipe)
(Insira aqui o nome e a função que você e sua equipe desempenhará, após anexar o
currículo/ portifólio da equipe de trabalho, incluindo o do proponente, documentação de
caráter eliminatório)

6- COMO VOCÊ DIVULGARÁ O SEU PROJETO?
(Detalhe todas as informações que considerar pertinentes no plano de divulgação)

7- QUAL SERIA O DIFERENCIAL DE SEU PROJETO?
(explique os motivos para que seu projeto seja o premiado)
8- ACORDOS E PARCERIAS (se houver)
( relacione as principais parcerias ou se pretende realizar alguma, para contribuir com o
desenvolvimento de seu projeto)

9- PITCH (VÍDEO EXPLICATIVO DO PROJETO- LINK DO YOUTUBE, GOOGLE DRIVE
ENTRE OUTROS- INFORMAR SENHA CASO HOUVER)
( o vídeo deverá ter no mínimo 1min e no máximo 2 min e 30 segundos, apresentar
informações que auxiliam os avaliadores a entender melhor a proposta do projeto que
será desenvolvido. Pode ser uma gravação simples com o smartphone por exemplo.
Mais importante do que a qualidade técnica é o conteúdo do vídeo.)
10- INFORMAÇÕES ADICIONAIS E DE ACESSIBILIDADE (não obrigatório)
( Aqui você pode compartilhar informações adicionais que não foram solicitadas nos itens
anteriores e que você entenda que seja importante informar para uma melhor avaliação
do seu projeto)

Assinatura do proponente do projeto

Local e data

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE USO DE IMAGENS, DIREITOS AUTORAIS E
CONEXOS

Eu, ________________________, CPF/CNPJ Nº _____________autorizo a
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT e Secretaria Municipal de Cultura a
usar a imagem e som de voz, nome, prenome, pseudônimo, dados biográficos
fornecidos como contrapartida ao EDITAL NATAL DA ESPERANÇA SEGUNDA
EDIÇÃO N° 04/2022 PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS das
cenas audiovisuais documentadas, registros fotográficos da realização dos trabalhos
decorrentes da presente premiação, para uso direto e completa na programação
virtual, divulgação nas redes sociais, sites e outras plataformas de divulgação do
presente edital. A autorização é feita para que a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio
Verde – Secretaria de Cultura e Turismo possa, através de suas diversas
coordenações e atividades de divulgação, em caráter irrevogável e irretratável,
durante 12 meses, a partir da entrega do conteúdo premiado, publicar, reproduzir e
divulgar na integralidade a peça criada em contrapartida do supracitado edital. O
exercício dos direitos da Secretaria de Cultura e Turismo sobre os conteúdos de
divulgação e reprodução, se dará sem qualquer limitação ou restrição, inclusive
quanto à quantidade de cópias, edições, retransmissões, reedições, reproduções e
exemplares. Após o período de exibição de 12 meses, a Secretaria de Cultura e
Turismo poderá incorporar o material em seu acervo.

________________________________________________
ASSINATURA

Lucas do Rio Verde/MT, _____ de__________ de 2022 .

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E FAMILIARES

Eu, _____________________________, CPF de nº ______________, declaro, sob
as penas da Lei, para fins de participação no EDITAL N° 04/2022 NATAL DA
ESPERANÇA SEGUNDA EDIÇÃO PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES
PRESENCIAIS, que não possuo vínculo empregatício, não sou servidor(a) público(a),
aposentado(a) ou pensionista. Declaro que não possuo parentes em linha reta,
colateral e por afinidade, até o terceiro grau, de servidores lotados na SECRETARIA
DE CULTURA e TURISMO e de membros da comissão de seleção.

________________________________
ASSINATURA

Lucas do Rio Verde/MT, _______de ______________de 2022.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu (Nome completo sem abreviação)_________________, portador(a) do RG n°:
(Carteira

de

Identidade)________________

Expedido

em

(Data

de

Expedição)____________, Inscrito no CPF/MF sob o nº ____________, Declaro para
os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2°da Lei
7.115/83), que sou residente e domiciliado na Rua/Avenida/Etc._______________,
Número

____________,

Bairro

____________

CEP

___________,

Cidade_____________, Estado___________ , conforme Cópia de comprovante
anexo. Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção
penal prevista no art. 299 do Código Penal, in verbis: “Art.299 – Omitir, em
documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante. Pena: reclusão de 1(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é
público e reclusão de 1(um) a 3(três) anos, se o documento é particular.”

Lucas do Rio Verde/MT, _______de_________ de 2022 .

Nome completo do declarante Favor anexar cópia de algum comprovante do
endereço declarado (Correspondência bancária, de cartão de crédito, lojas,
etc.), Preferencialmente em nome do declarante, cônjuge ou genitores.

ANEXO VI
TERMO DE ANUÊNCIA DOS ENVOLVIDOS
Eu,

___________________________________________________,

portador

do

RG

nº___________________, inscrito no CPF: ____________________________, residente no
endereço:
declaro

ter

_________________________________________________________________,
ciência

desta

inscrição

e

que

participo

______________________________________,

como

integrante

na

de:_____________________________________________________________.

Por ser verdade, firmo o presente:

________________________, _____ / _____ / _____
(local, data)

(assinatura do declarante)

do

trabalho:
função

ANEXO VII
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF

Declaramos, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como
de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho.

Local e data.

(assinatura e identificação do responsável)

