ANEXO I

Ficha de Inscrição Nº_______________
1. DADOS DO PONENTE (PESSOA FÍSICA)
1.1 Nome:

1.2 Nome artístico:

1.3 Nacionalidade:

1.4 RG:

1.5 CPF:

1.6 Endereço residencial:

1.7 Cidade:

1.10 E-mail:

1.8 UF:

1.9 CEP:

1.11 Telefone
fixo (DDD):

1.12 Celular
(DDD):

2. DECLARAÇÃO
2.1 Pessoa Física representando coletivo

2.2 Pessoa Física representada por

de artistas? ( ) Sim ( ) Não

Pessoa Jurídica? ( ) Sim ( ) Não

Caso afirmativo, indicar o nome do

Caso afirmativo, indicar o nome da

coletivo, se

Pessoa

houver:__________________________

Jurídica:_________________________

_____

______

2.3 A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições
estabelecidas no EDITAL OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DA GALERIA JENNER AUGUSTO –
SALA 2
2.4 As informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
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2.5 Local e data:

2.6 Assinatura do proponente (Pessoa
Física):

DADOS DO PROJETO
Todos os campos deverão ser preenchidos para a avaliação da comissão de seleção.
1 Título do projeto/exposição

2 Apresentação
Contextualize o seu projeto

3 Objetivos
Quais os objetivos do seu projeto
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4 Recursos oriundos de outras fontes
Caso haja, citar os recursos provenientes de outras fontes que venham a ser utilizados no projeto,
incluindo o nome da fonte e o seu respectivo valor.

5 Anexos
Relacionar todos os anexos que estão sendo enviados junto a este formulário.

Importante: conforme solicitado no edital, o proponente deverá enviar, junto a este formulário:
- currículo do(a) proponente e os currículos dos profissionais citados na ficha técnica do projeto,
obrigatoriamente na forma impressa;

- Fotografias (impressas ou em CD) quando a proposta for para exposição de quadros, esculturas,
fotografias. Indicando o autor, título, técnica, materiais utilizados, dimensões e data)

-Croqui no caso de instalação . Indicando o autor, título, técnica, materiais utilizados, dimensões e
data)

DVD no caso de vídeo arte. Indicando toda a ficha técnica

Memorial Descritivo e/ou Fotografias para performance

Local e Data
Assinatura do Proponente
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