
 

 

 

Cadastro de artistas 
A Fundação Cultural de Umuarama vem trabalhando para construir um banco de 

dados com informações de artistas, agentes culturais e entidades culturais. Este cadastro é 

importante por reunir dados relevantes sobre o setor cultural da nossa cidade e região. 

Todo este empenho em se criar um banco de dados dos nossos artistas e agentes 

culturais vem da necessidade de organizar e sistematizar as informações para a construção de 

indicadores relacionados ao setor cultural de Umuarama, haja vista que até então, nada do 

gênero havia sido implantado no município. 

Os dados obtidos com “Cadastro de Artistas” revelarão os principais aspectos da oferta 

e da demanda de bens e serviços culturais no nosso município e servirão para que a Fundação 

Cultural possa, ainda, absorver parte desta demanda, bem como promover os artistas locais, 

facilitando o contato entre os contratantes de serviços culturais e os nossos profissionais. 

A Fundação Cultural divulgará no site da Prefeitura de Umuarama 

(www.umuarama.pr.gov.br) as informações pertinentes ao interesse público, que possam 

facilitar o contato com os artistas, agentes culturais e entidades. Em hipótese alguma dados 

pessoais, como documentos, serão divulgados. 

Esta ficha de inscrição deverá ser devidamente preenchida, assinada e encaminhada 

para o e-mail da Fundação Cultural de Umuarama (fundacaocultural@umuarama.pr.gov.br). 

Todos os dados deverão ser devidamente preenchidos. Não será aceita entrega física do 

documento na Fundação Cultural, apenas envio por e-mail, obedecendo medidas sanitárias 

neste período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

Estamos à sua procura!  

Campos marcados com * são requeridos 

1) Nome * :  

 

2) Data de nascimento *: 

 

 

3) Nome artístico *: 

 

4) CPF *: 

 

 

5) CNPJ: 

 

6) Cidade *: 

 

 

7) Bairro *: 

 

8) Logradouro/rua/avenida *: 

 



 

 

 

9) Número *: 

 

10) ) Contato telefônico (atualizados) *: 

 

 

11) Sua rede social, site ou blog *: 

 

12) E-mail *: 

 

 

13) Área de atuação *: 

 

14) Currículo *(poderá ser enviado documento anexo a esta ficha): 

- Fotos referente ao trabalho deverão ser enviadas anexas ao currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceito o presente termo de responsabilidade. Tenho ciência de que a Fundação 

Cultural de Umuarama terá total responsabilidade pelos dados aqui cadastrados e declaro estar 

ciente das responsabilidades penais e administrativas em relação aos dados por mim 

informados. Autorizo a divulgação dos meus dados e manifesto consentimento em participar 

do Cadastro de Artistas, Entidades e Agentes Culturais de Umuarama, que poderá ser usado 

em programas ou ações da Prefeitura de Umuarama, através da Fundação Cultural deste 

município. 

Declaro estar ciente de que as informações por mim prestadas poderão ser divulgadas pela 

Fundação Cultural, podendo também serem disponibilizadas ao público em geral que por 

ventura tenha interesse em contratar meu trabalho e ratifico a veracidade das informações 

prestadas. Aceito todas as informações disponibilizadas neste documento, confirmo a 

veracidade das informações prestadas e autorizo a divulgação dos meus dados pela Fundação 

Cultural de Umuarama. 

 Aceito todas as informações disponibilizadas neste documento, confirmo a 

veracidade das informações por mim prestadas e autorizo a divulgação dos meus dados 

pela Fundação Cultural de Umuarama. 

 

 

 

__________________________________________________ 

                          Nome Completo:    

                          CPF: 


