EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2020
CONTEÚDO DIGITAL ARTÍSTICO-CULTURAL
Ficha de Inscrição N° ______________*
*Favor não preencher esse campo, uso interno da Fundação Cultural.

FORMATO DA INSCRIÇÃO:
INDIVIDUAL OU DUPLA ( )

TRIO OU COLETIVO ( )

CATEGORIA DA INSCRIÇÃO: (Descrever a área artística do conteúdo do vídeo. Ex: música, teatro,
dança, etc)

1. DADOS DO PROPONENTE:
1.1 PESSOA FÍSICA (em caso de inscrição como Pessoa Jurídica, preencher apenas o campo 1.2)

1.1.1 Nome completo:
1.1.2 Nome artístico (se houver):
1.1.3 Tempo de atuação como artista:
1.1.4 Data de nascimento:

1.1.5 RG:

1.1.6 CPF:

1.1.7 Endereço residencial:
1.1.8 Cidade:

1.1.9 Estado:

1.1.10 CEP:

1.1.11 E-mail para contato:

1.1.12 Telefone fixo (DDD):

1.1.13 Celular (DDD):

1.2 PESSOA JURÍDICA (em caso de inscrição como Pessoa Física, preencher apenas o campo 1.1)

1.2.1 Nome ou Razão Social:

1.2.2 Nome Fantasia:
1.2.3 Nome do responsável por este projeto junto à instituição:
1.2.4 CNPJ:

1.2.5 Tempo de atuação da instituição:

1.2.6 Endereço da instituição:
1.2.7 Cidade:

1.2.8 Estado:

1.2.9 CEP:

1.2.10 E-mail para contato:
1.2.11 Telefone fixo (DDD):

1.2.12 Celular (DDD):

Preencher com os dados do responsável legal pela Pessoa Jurídica
1.2.13 Nome do representante legal:
1.2.14 Data de nascimento:

1.2.15 RG:

1.2.16 CPF:

1.2.18 Cidade:

1.2.19 Estado:

1.2.20 CEP:

1.2.21 E-mail:

1.2.22 Telefone Fixo (DDD):

1.2.23 Celular (DDD):

1.2.17 Endereço residencial:

2. CURRÍCULO ARTÍSTICO: comprove a atuação na área cultural há pelo menos 02 (dois) anos.
Crie um arquivo anexando no e-mail o portfólio artístico.

3. DADOS BANCÁRIOS (obrigatório que seja em nome do proponente)

3.1 Tipo de conta bancária:
( ) Conta corrente

(

) Conta poupança

3.2 Banco:
3.3 Agência:
3.4 Conta:

4 DADOS DO PROJETO
4.1 Título do projeto: (Nome do vídeo)

4.2 Release do projeto: (descrever o projeto)

4.3 Tempo do vídeo: (mínimo de 5 minutos, máximo 60 minutos)

4.4 Ficha técnica: (Relacionar o nome e a função de todos os envolvidos na realização do projeto)

4.5 Link do vídeo (o mesmo deve ser enviado no anexo do e-mail):

5. DECLARAÇÃO
5.1 A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no
EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2020.
5.2 Declaro não ser agente público vinculado a Prefeitura Municipal de Umuarama.
5.3 As informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
5.4 Local e data:

5.5 Assinatura obrigatória do proponente (No caso de pessoa
jurídica, de seu representante legal)

*Escaneie a ficha de inscrição na íntegra, RUBRIQUE as páginas e envie para o e-mail:
leialdirblanc@umuarama.pr.gov.br

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS NO MESMO E-MAIL:
Documentos necessários para pessoa física:
1 - Documento pessoal com foto (RG, CPF, CNH);
2 - Comprovante de endereço;
3 – Currículo artístico;
4 - Autodeclaração de artista (anexo 1)
5 - Declaração de co-residência (anexo 2) – quando couber;
6 - Declaração de classificação indicativa (anexo 3)
7 - Declaração de realização de conteúdo (anexo 4)
8 - Declaração de conteúdo produzido na pandemia (anexo 5)
9 - Declaração de uso de imagem (anexo 6)
Documentos necessários para pessoa jurídica:
1 - Documento pessoal com foto do representante legal (RG, CPF, CNH);
2 - Comprovante de endereço;

3 - Ato constitutivo registrado: estatuto ou contrato social atualizado e autenticado – quando couber;
4 - Comprovante de CNPJ – quando couber;

5 - Termo de investidura no cargo do representante legal da pessoa jurídica, no caso de entidades
privadas sem fins lucrativos, a Ata de eleição da Assembléia ou documento equivalente.
6 – Currículo artístico;
7 – Autodeclaração de artista (anexo 1)
8 - Declaração de co-residência (anexo 2) – quando couber;
9 - Declaração de classificação indicativa (anexo 3)
10 - Declaração de realização de conteúdo (anexo 4)
11 - Declaração de conteúdo produzido na pandemia (anexo 5)
12 - Declaração de uso de imagem (anexo 6)

Anexos abaixo:

AUTODECLARAÇÃO DE ARTISTA (anexo 1)
Eu, ________________________________________ portador (a) do RG nº _____ e do CPF nº ___
residente __________________________ declaro, em conformidade com a Lei n° 14.017/2020 que
sou

artista

e/ou

produtor

cultural

em

Umuarama

no

segmento

___________________________________ desde o ano de __________.

Declaro estar ciente de que as informações prestadas são de minha inteira responsabilidade e que,
no caso de declaração falsa, estarei sujeito à sanções previstas em lei.

Umuarama,

de

Assinatura do proponente

__________________________________________________
Assinatura do responsável (Em caso, de menor de 18 anos)

de 2020.

DECLARAÇÃO DE CO-RESIDÊNCIA (anexo 2)

NOME DO PROPONENTE/PARTICIPANTE DO PROJETO

Declaro para os devidos fins, junto ao Comitê Cultura Aldir Blanc de Umuarama/PR,
que o proponente acima identificado é domiciliado no endereço de minha moradia,
no endereço citado abaixo, em anexo encaminho comprovante de meu domicílio.
Declaro ainda para todos os fins de direito perante as leis vigentes que a informação
aqui prestada é de minha inteira responsabilidade, podendo, a qualquer momento,
ser comprovada, inclusive em diligência dos órgãos municipais.

INFORME ABAIXO O ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA (NOME NA
RUA/AVENIDA/TRAVESSA, COM N.º E, SE HOUVER, COMPLEMENTO)

NOME DA PESSOA DECLARANTE

DATA

ASSINATURA DO DECLARANTE DA CO-RESIDÊNCIA

Declarante: assinar igual documento de identificação
1) Juntados cópia de documento de identificação do declarante;
2) Anexar cópia de comprovante de endereço informado.

DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA (anexo 3)

Eu,___________________(nacionalidade)________(estado civil)____________(profissão)____________
portador do CPF nº______________________________RG nº________________________, expedido
pelo,

(orgão), residente e domiciliado (a) (rua\avenida),bairro_______________municí-

pio,_____________________estado,_________CEP,_______Telefone( )__________________
(em

caso

de

pessoa

jurídica)

nesse

ato

representado

a

empresa,

também

denominada

como,___________________________(nome fantasia, se houver), CNPJ nº____________________ sitio
a __________(endereço da empresa). Declaro para os devidos fins, de acordo com as Portarias: MJ nº
1.189/2018 – Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente; Guia Prático de Classificação Indicativa (3ª edição – 2018), que o conteúdo digital artístico e cultural autoral intitulado
___________________________________ está inserida na CATEGORIA LIVRE, de acordo com o disposto no Guia Prático de Classificação Indicativa, 3ª edição (2018) -https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guiapraticodeaudiovisual-3o-ed.pdf.
Por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei e confirmo a veracidade das informações
declaradas.
,

______________________________________

Nome e assinatura do proponente

de

de 2020.

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO CONTEÚDO (anexo 4)

Eu ______________________________________________________, proponente do conteúdo
digital, (NOME

DO VÍDEO)

_________________________________________ inscrito no Edital

Nº.02/2020 CONTEÚDO DIGITAL ARTÍSTICO-CULTURAL, declaro que o material produzido
para o referido edital foi produzido entre o período de_____até dia ______, véspera da data na
qual foi declarada Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado do Paraná, em decorrência
da pandemia de Coronavírus (COVID-19). Estou ciente que meu projeto poderá ser desclassificado
em caso de comprovação de informação inverídica.

_____________________, ______ de _________ de 2020.

______________________________
Nome e assinatura do proponente

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO DURANTE A PANDEMIA (anexo 5)

Eu _____________________________________________________, proponente
digital

(NOME

DO VÍDEO)___________________________________________,

do

conteúdo

inscrito no Edital nº

02/2020 CONTEÚDO DIGITAL ARTÍSTICO-CULTURAL, declaro que o material produzido para o
referido edital foi produzido durante a Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado do Paraná,
em decorrência da pandemia de Coronavírus (COVID-19). Declaro para os devidos fins que foram
seguidas todas as recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde no dia 19 de junho de 2020, no
Diário Oficial da União (DOU), portaria nº 1.565. Estou ciente que meu projeto poderá ser
desclassificado em caso de comprovação de informação inverídica.

,

Nome e assinatura do proponente

de

de 2020.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (anexo 6)

Eu,______________________________________________(nacionalidade)_______________
(estado

civil)_________________

nº_____________________________,

portador

do

residente

CPF

nº______________________________
no

RG

endereço______________________

_______________(município),_____________________(estado),________AUTORIZO o uso de minha
imagem, constante na filmagem de__________________________________ (nome completo do cinegrafista), com o fim específico de ________________________, sem qualquer ônus e em caráter definitivo.
A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem na filmagem acima mencionada é concedida à
Prefeitura Municipal de Umuarama/Fundação Cultural de Umuarama a título gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham
a existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional, por prazo de 1 (um) ano a contar da
data de recebimento da premiação.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a
ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização.
_____________________, ______ de _________ de 2020
______________________________________
Nome e assinatura do proponente
Telefone para contato: ( ) ____________________________
(Obs.: Cada pessoa que aparecer na filmagem deverá assinar um termo como este)

