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EDITAL DE CONCURSO 01/2021 

“PRÊMIO CULTURAL TITO FRANÇA” 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

 

Seleção e premiação de PROPOSTAS INDIVIDUAIS que visem à produção de conteúdo 

cultural on-line por trabalhadores da cultura e arte de Iguape, apoiados com recursos 

emergenciais na conformidade da Lei Municipal 2.426, de 07 de julho de 2021, conhecida 

como “Lei Tito França”. 

 

A PREFEITURA DE IGUAPE, por meio do Departamento de Cultura, Eventos e 

Esportes, neste ato identificado como DCEE, torna público o presente Edital de Concurso 

para reconhecer, valorizar e premiar iniciativas artísticas e culturais, com inscrições 

abertas de 18 de agosto a 01  de outubro de 2021, de acordo com a Lei Municipal nº 

2.426, de 07 de julho de 2021, e as regras subsidiárias da Lei Federal nº 8666/1993 que 

dispõem sobre normas de licitações contratos no âmbito da administração pública, em 

conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

O presente concurso terá o seguinte cronograma: 

 

 

Inscrições 18 de agosto a 01 de outubro de 2021 

Publicações das listas de inscritos 04 de outubro de 2021 

Análise da 

documentação e  

conteúdo das propostas 

06 a 21 de outubro de 2021 

Publicação das propostas selecionadas 23 de outubro de 2021 

Período de recursos 27 a 28 de outubro de 2021 

Publicação das decisões dos recursos 08 de novembro de 2021 

Homologação e publicação do resultado 

final 

11 de novembro de 2021  

 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1. O concurso terá por finalidade a distribuição direta de recursos financeiros, em 

caráter emergencial, por decorrência da calamidade pública gerada pela pandemida 

deflagrada pelo Covid-19, na conformidade da Lei Municipal 2.426, de 07 de julho de 2021, 

regulamentada pelo presente edital, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural do Município de Iguape a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

1.2. Sua realização visa a minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos 

trabalhadores(as) da Cultura devido à pandemia da Covid-19 que tem moradia e residência 

na Cidade de Iguape/SP. 

1.3. Para efeitos desse edital, entende-se por: 

a) CONCURSO: modalidade de licitação para repasse financeiro à proposta selecionada 
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por mérito e critérios, reconhecida pela produção artística e cultural, atuação no fomento, 

desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais em consonância com o artigo 22 

incisos IV da Lei Federal 8.666/1993; 

b) PROPONENTE: pessoa física, microempreendedor individual – MEI e representantes de 

grupo espaços (pessoa física ou jurídica)  com atividade cultural específica, que venha 

inscrever proposta nos termos deste edital, observadas as condições descritas no item 5, 

devidamente inscritas no Cadastro Cultural do Município de Iguape, assumindo a 

responsabilidade legal junto ao DCEE por sua inscrição, execução, conclusão, veracidade 

das informações e contrapartidas; 

c) PROPOSTA: Formalização de candidatura do(a) proponente para esse prêmio por meio 

de informações e documentos apresentados ao DCEE. 

d) CONTEÚDOS VIRTUAIS: Qualquer ação de natureza cultural realizada por 

“fazedores(as) decultura” no Município de Iguape-SP. 

 
e) FAZEDOR(A) DE CULTURA: artista, artesão(ã), gestor(a), produtor(a), técnico(a) de 

eventos e toda e qualquer pessoa física, representante de MEI, representante de grupo ou 

de espaço que, de qualquer forma, tenha a produção artística e cultural como fonte de 

renda, ainda que não exclusivamente. 

f) MODALIDADE: divisão para enquadramento do perfil econômico do proponente, que 

deverá indicar se a arte é sua única fonte de renda ou se a arte é sua fonte de renda 

complementar, com comprovação documental conforme orientações deste edital. 

f.1) modalidade “a” – o(a) proponente que optar por esta modalidade deverá 

comprovar no momento da inscrição que tem na sua arte a sua única fonte de renda, 

notadamente por meio de apresentação de seu currículo artístico, o qual deverá atestar 

sua capacidade técnica ou profissional, ou através de declaração de terceiros com o mesmo 

teor. 

f.2) modalidade “b” – o(a) proponente que optar por esta modalidade deverá 

comprovar no momento da inscrição, com apresentação de declaração ou outro 

instrumento escrito  similar, que tem na sua arte fonte de renda complementar. 

g) TÉCNICO(A)/AUXILIAR TÉCNICO(A) – profissionais que exercem atividades técnicas 

e operacionais relacionadas ao setor artístico e cultural, tais como técnicos de áudio/som; 

técnicos de palco; técnicos de luz; técnicos de vídeo; técnicos de audiovisual; cenógrafos; 

contrarregras; operadores de áudio; operadores de luz; operadores de vídeo; assistentes 

de produção; “roadies”; maquiadores; figurinistas; costureiros; montadores; carregadores; 

entre outros. 

 
1.4. As legislações, informações e resultados atrelados a este edital estarão disponíveis no 

site da Prefeitura do Município de Iguape: www.iguape.sp.gov.br e serão publicados no 

órgão de imprensa oficial eletrônica do Município. 

 

2- - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

 

2.1. O recurso financeiro destinado a este edital, por meio da Lei Municipal 2.426, de 07 

de julho de 2021, é de R$ 359.900,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e novecentos 

reais). 

 
2.2. O valor bruto disponibilizado para cada projeto selecionado neste edital, na 

modalidade “a” será de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais). 

 
2.3. O valor bruto disponibilizado para cada projeto selecionado neste edital, na 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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modalidade “b” será de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

2.4. Até 10% dos prêmios deverão ser destinados a técnicos(as)/auxiliares técnicos(as) 

2.5. Os repasses financeiros serão provenientes das dotações do orçamento vigente, 

classificados sob ficha n. 227 – unidade orçamentária 02.11.00 – natureza da despesa 

3.3.90.31.00 – destinação recurso 01.110.0000. 

2.6. O pagamento do prêmio será efetuado em até 15 dias após a homologação e 

publicação do resultado final do concurso. 

 

3 - DA TRAMITAÇÃO 

 

3.1. A Comissão de Análise de Projetos - CAP será responsável pela verificação 

do enquadramento da proposta às diretrizes deste edital. 

3.2. O Comitê Gestor será responsável pela conferência dos documentos 

comprobatórios, acompanhamento e fiscalização durante o seu desenvolvimento até sua 

finalização. 

 
 
4- - DO OBJETO: 

O presente edital tem por finalidade reconhecer, selecionar e premiar propostas de 

fazedores de cultura que atuam em Iguape e contribuam para o desenvolvimento da 

cultura, em suas diversas linguagens, no município. 

 

5- - DAS INSCRIÇÕES: 

 

5.1. O período de inscrições inicia-se em 18 de agosto e encerra-se em 01 de outubro de 

2021. 

5.2. As inscrições serão realizadas por meio de sistema online, disponível no site da 

Prefeitura de Iguape: www.iguape.sp.gov.br ou presencialmente no DCEE, localizado na 

Praça Engenheiro Greenhalgh, s/nº, Centro-Histórico, Iguape/SP, de segunda a sexta-

feira, das 09h às 12h e das 14 às 17h, aos proponentes que comprovadamente não 

tenham acesso à rede internacional de computadores. 

5.3. A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do(a) Proponente 

no Cadastro Cultural do Município de Iguape 

5.4. Caso haja mais de uma inscrição do(a) mesmo(a) Proponente no edital, será 

considerada somente a última inscrição efetuada. 

5.5. Fazedores(as) de cultura que se enquadrarem no conteúdo do item 2.4 deste edital, 

deverão fazer a opção no formulário de inscrição, Anexo 01 deste edital; 

5.6. As Propostas não finalizadas ou incompletas, após o término do prazo de inscrição, 

serão canceladas e desclassificadas, e não são sujeitas a recurso. 

5.7. É indispensável para habilitação da Proposta a realização do upload do Documento 

de Autodeclaração – Anexo 03, devidamente preenchido e assinado. 

5.8. Finalizado o período de inscrições, não serão permitidas alterações na Proposta ou 

Cadastro. 

5.9. O DCEE não se responsabiliza por falha na inscrição por conta de problemas e/ou 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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lentidão em servidores ou provedores de acesso, na linha de comunicação ou transmissão 

de dados. 

5.10.  O ônus decorrente da participação neste Edital, incluídas as despesas com cópias 

e emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente. 

5.11.  Os materiais enviados para inscrição não serão devolvidos sob qualquer 

hipótese, pois ficarão à disposição do DCEE. 

5.12.  A inobservância de algum dos documentos estabelecidos, a falta ou 

impossibilidade   de análise dos materiais solicitados implicarão a inabilitação da inscrição 

efetuada. 

 
6 - DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1. Documentos pessoa física: 

a) Cópia da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento de identificação válido e com 

foto; 

b) Cópia do CPF; 

c) Comprovante de residência ou declaração firmada pelo interessado e atestada por duas 

testemunhas (Anexo 04); 

 

6.1.1. Documentos para MEI (microempreendedor individual) 

 
a) Cartão do CNPJ; 

 
b) Certificado da condição de microempreendedor individual. O proponente deverá 

comprovar em seu certificado o enquadramento na CNAE – Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas compatível com o objeto deste edital; 

 
c) Comprovante de endereço da sede da MEI; 

 
d) Cópia da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento de identificação válido e com 

foto. 

 

6.2. Proposta: 

a) Formulário para inscrição (Anexo 01) respondido de forma escrita (à mão ou impressa 

devidamente assinada); 

b) Formulário de proposta (Anexo 02); 

c) Carta de apoio (Anexo 06). 

 
7 - DA MODALIDADE, NÚMERO DE PROPOSTAS: 

 

7.1. A modalidade de premiação é: 

 

MODALIDADE QUANTIDADE DE PRÊMIOS 

“a” Conteúdo audiovisual 60 (sessenta) 

“b” Conteúdo audiovisual 136 (cento e trinta e seis) 

 
7.2. O Termo de Compromisso da Contrapartida – Anexo 05 é pressuposto para o 

recebimento da premiação. 
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7.3. Caso o número de classificados seja inferior ao mínimo previsto na tabela, os valores 

dos prêmios poderão ser remanejados entre as modalidades. 

7.4. O DCEE poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender 

que as propostas apresentadas foram insatisfatórias. 

 

8 - DA PARTICIPAÇÃO: 

 

8.1. Poderá se inscrever nesse edital: 

 
a) Pessoa física maior de 18 anos no momento da inscrição e que tenha moradia  e 

residência exclusiva na cidade de Iguape/ SP 

 
b) MEI (Microempreendedor Individual) c om  estabe l ec imento  p r i nc i pa l  n a 

cidade de  Iguape 

 

9 - DOS IMPEDIMENTOS 

 
a) Ser menor de 18 anos; 

 
b) Não possuir moradia e residência na cidade Iguape; 

 

c) Ter vínculo de parentesco até segundo grau, por consanguinidade ou afinidade, ou ser 

cônjuge ou companheiro(a) de membros do Comitê Gestor ou da Comissão de Análise; 

 

d) Condenados em processo judicial por sentença transitada em julgada por ato de 

improbidade administrativa; crimes contra administração pública, ou apenados pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

9.1. Proponentes que estiverem com atraso na entrega ou irregularidades na prestação 

de contas de projetos realizados por meio de qualquer outra forma de apoio, incentivo 

e/ou financiamento firmado com a Administração Pública Municipal; 

9.2. Não serão aceitos projetos que vinculem propaganda política de agremiações 

partidárias ou que denigram a imagem de autoridades públicas, exponham críticas ácidas 

ou jocosas  contra religião, raças, sexo e afins. 

9.3. Não serão aceitos projetos que configurem plágio de propostas artísticas com 

propriedade intelectual patenteada. 

 
10. DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

 
10.1. O DCEE dará ampla publicidade e transparência à destinação dos recursos de que 

trata a “Lei Tito França”; 

10.2. A participação no presente edital implica na aceitação do(a) Proponente em publicar 

todas as informações da proposta inscrita no site da Prefeitura de Iguape: 

www.iguape.sp.gov.br e em outros veículos de comunicação a critério do DCEE. 
 

10.3. O(a) Proponente e os envolvidos na proposta inscrita no edital de premiação 

autorizam o DCEE a publicar e divulgar as imagens e informações contidas na inscrição e 

que se responsabilizam pela veracidade das informações, documentos e materiais 

apresentados. 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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10.4. O(a) Proponente autoriza a Prefeitura de Iguape a utilizar as imagens, áudio e 

informações para geração de indicadores, exibição em mídia impressa e eletrônica, em 

materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de divulgação e difusão das 

ações culturais municipais, sem fins lucrativos. 

10.5. As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e é 

válida para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer 

título. 

 

11 - DA AUTODECLARAÇÃO 

 
11.1. Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção, serão admitidas no ato da 

inscrição as informações mencionadas no Cadastro Cultural do Município de Iguape. 

11.2. O(a) Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das 

penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), segundo o qual constitui crime “omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, sujeitando-se o infrator da lei à 

pena de reclusão de um a cinco anos, além de multa, se o documento for público; a pena 

será de reclusão de um a três anos, e multa, se o documento for particular.”. 

 

12 - DA DESCLASSIFICAÇÃO, INABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

12.1. A lista das propostas desclassificadas, inabilitadas e habilitadas será publicada no 

site da Prefeitura de Iguape: www.iguape.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município. 

12.2. Será DESCLASSIFICADA, não sujeita a recurso, a proposta: 

a) cujo Proponente não esteja cadastrado; 

b) não esteja alinhada ou enquadrada na Lei Municipal 2.426, de 07 de julho de 2021, ou 
que não esteja alinhada com as diretrizes do presente edital; e 

c) apresentada de forma incompleta até a finalização do período de inscrição. 

12.3. Será INABILITADA a proposta cujo(a) Proponente: 

a) com documentos desatualizados e/ou ilegíveis; e 

b) apresentar informações incongruentes; 

c) que se enquadra nos impedimentos do item 9.0 ao 9.3 do edital. 

12.4. Entende-se por proposta HABILITADA aquele que encaminhar, no momento da 

inscrição, a documentação obrigatória completa constante no presente edital. 

12.5. Os projetos serão classificados de acordo com sua pontuação mencionada nos 

critérios objetivos de análise em ordem decrescente, e os excedentes ao número de vagas 

existentes serão considerados suplentes. 

12.6. Os projetos serão analisados pelo CAP, que decidirá acerca do mérito cultural e 

artístico das propostas concorrentes, escolhendo os melhores segundo os critérios de 

análise previstos no item 13. 

12.7. A decisão da análise final é irrecorrível e irrevogável. 

13. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

http://www.iguape.sp.gov.br/


                       Prefeitura de Iguape – SP 
Estância Balneária – Cidade do Patrimônio Histórico Nacional 

 

 

13.1. Os critérios norteadores são: 
 

Nº CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTOS 

1 Qualidade e 

relevância 

artística e 

cultural da 

proposta. 

Serão avaliadas a qualidade e 

a relevância do projeto, 

levando em conta a descrição 

do que se pretende realizar, o 

histórico e  as informações 

artísticas apresentadas. 

0 a 20 

pontos 

2 Histórico de 

realizações  do 

Proponente. 

Será avaliado o histórico de 

realizações do proponente, 

considerando sua trajetória na 

área da cultura. (de 1 a 3 anos 

equivale 10 pontos); (de 3 a 

10 anos equivale 20 pontos) e 

(acima de 10 anos equivale 

30 
pontos). 

0 a 30 

pontos 

3 Relação da proposta com a 

cultura 
do município 

Será avaliada a relação 

da  proposta com a cultura 

local. 

0 a 20 

pontos 

4 Qualidade técnica  e 

adequação de formato 

para difusão online. 

Serão avaliadas as 

características técnicas da 

proposta apresentada e sua 

qualidade e adequação de 

formato para exibição online. 

0 a 10 

pontos 

5 Tempo de 

Residência no 

município 

Proponente que comprove 

residir a mais de 2 anos no 

município. 

20 pontos 

 

13.2 Será utilizado como critério de desempate a maior idade do candidato ao prêmio. 

13.3 Permanecendo a  s i t u a ç ã o  d e  empate, o DCEE convocará os(as) 
Proponentes dos Projetos  empatados para realização de sorteio para fins de 
desempate. 

13.4 O(A) Proponente que deixar de comparecer ao sorteio para fins de desempate será 
automaticamente desclassificado. 

 

14 - DA CONTRAPARTIDA: 

 
14.1. Deverá o(a) Proponente selecionado agendar, em comum acordo com o DCEE, a 
data  para entrega da gravação do conteúdo proposto. 

 
14.2. O(A) p roponente deverá preencher as informações solicitadas e assinar o Termo 
de  Compromisso de Contrapartida. 

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 

 
15.1. Realizar a contrapartida 
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15.2. Manter-se informado sobre o andamento de sua inscrição no certame, bem como da 

Proposta inscrita. 

15.3. Responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias, reclamações e/ou 

questionamentos, assegurando à Prefeitura de Iguape o pleno ressarcimento de possíveis 

prejuízos sofridos. 

15.4. O DCEE não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, 

pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou 

outra, bem como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, 

assumidos pelo(a) Proponente para fins de realização da proposta inscrita. 

15.5. Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros deverão assegurar o 

recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos 

tributos previstos em lei. 

15.6. A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou 

propriedade responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, 

por tal conduta. 

15.7. O proponente que desistir da execução da sua proposta deverá apresentar 

justificativa, por meio de ofício protocolado no DCEE. 

15.8. O proponente, e os demais envolvidos na proposta, autorizam a Prefeitura de Iguape 

a utilizar as imagens, áudio e informações para geração de indicadores, exibição em mídia 

impressa e eletrônica, em materiais institucionais e internet, exclusivamente para fins de 

divulgação e difusão da cultura local, sem fins lucrativos, sem limitação temporal ou 

numérica, de modo válido a todo o Brasil e exterior, sem qualquer contrapartida 

remuneratória além do prêmio previsto neste edital.  

16 - DAS PENALIDADES 

16.1. O(a) Proponente que descumprir as obrigações e normas constantes no presente 

edital de concurso ficará inadimplente, sujeito às penalidades legais e impossibilitado de 

receber recursos públicos, e participar de projetos e programas municipais existentes pelo 

período de 2 (dois) anos. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária 

e financeira oriundos da “Lei Tito França”. 

17.2. A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas 

nele contidas e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o(a) Proponente não 

poderá alegar desconhecimento. 

17.3. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de 

qualquer natureza. 

17.4. Para mais informações, o b s e r v a - s e  q u e  o DCEE está localizado na Praça 

Engenheiro Greenhalgh, s/nº, Centro-Histórico, Iguape/SP, e atende, no dias úteis, de 

segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 14 às 17h, com contatos telefônico pelo 

prefixo (13) 3841 3012; e endereço virtual culturatitofranca@iguape.sp.gov.br ou www. 

iguape.sp.gov.br 

17.5. Os casos omissos ou não previstos nesse regulamento serão analisados e decididos 

pelo DCEE. 

mailto:culturatitofranca@iguape.sp.gov.br
http://www/
http://www/
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Iguape, de de 2021 

 

 

ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR 
Diretor do Departamento de Cultura, Eventos e Esporte 
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EDITAL DE CONCURSO 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

          - IDENTIFICAÇÃO DO(A) FAZEDOR(A) DE CULTURA 

1 – Nome completo: 

_____________________________________________________________________________  

2 – Apelido  

_____________________________________________________________________________ 

 

3 - RG: ______________________________________ 

 

4 - CPF: _____________________________________  

 

5 - Data de nascimento (a mesma da carteira de identidade):  

_________/____________/____________ 

 

6 - Telefones para contato (coloque o nº DDD): 

 (   ) ________________________ 

 (   ) ________________________ 

 

7 – Endereço residencial (rua/avenida, número e bairro): 

_____________________________________________________________________________ 

 

8 -  Município:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

9 - UF:  

_____________________________________________________________________________ 

 

10 - Dados Bancários: (Banco, Agência, e nº da conta) 
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* Os dados bancários podem ser apresentados após o resultado final da seleção. 

_____________________________________________________________________________ 

 

11 - E-mail para contato: 

_____________________________________________________________________________ 

 

          - DO OFÍCIO 

 

12 - Em que ano começou a trabalhar com Cultura ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 – Com quem aprendeu? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14 – Já trabalhou com outros(as) fazedores(as) de cultura? Se sim, descreva os nomes e as relações: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 – Participa de algum grupo ou empresa ligada a Cultura? Se sim, descreva um pouco do grupo e suas 

atividades - história de fundação, número aproximado de participantes, e a função do(a) fazedor(a) de 

cultura no grupo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



                       Prefeitura de Iguape – SP 
Estância Balneária – Cidade do Patrimônio Histórico Nacional 

 

16 – O(A) fazedor(a) de cultura já transmitiu o conhecimento pra outras pessoas? Se sim, descreva sobre a 

ocasião: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

17 – Além da Cultura, o(a) fazedor(a) de cultura trabalha com outra atividade (pesca, no comércio, na 

construção civil, na prefeitura, etc...)? Se sim, descreva um pouco sobre a atividade: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 – deseja anexar documentos complementares? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Se sim, quais? (CD’s; DVD’s; fotos; folhetos; cartazes; crachás, livros; matérias de jornal; etc...) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

19 – modalidade: 

(      )  “a” – o(a)  proponente que optar por esta modalidade deverá comprovar no momento da inscrição,  

com apresentação de documentos, que tem na arte/cultura a sua única fonte de renda. 

(      ) “b” – o(a) proponente que optar por esta modalidade deverá comprovar no momento da inscrição,  

com apresentação de documentos, que tem na arte a sua fonte de renda complementar. 

 

20 - Técnico(a) / auxiliar técnico(a):  

(    ) declaro exercer atividades técnicas e operacionais relacionadas ao setor artístico e cultural, tais como, 

mas não se limitando, técnicos de áudio/som, técnicos de palco, técnicos de luz, técnicos de vídeo, 

técnicos de audiovisual, cenógrafos, contrarregras, operadores de áudio, operadores de luz, operadores de 
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vídeo, assistentes de produção, roadies, maquiadores, figurinistas, costureiros, montadores, carregadores 

entre outros. 

 

 

ASSINATURA DO(A) FAZEDOR(A) DE CULTURA 

 

____________________________________ 

IGUAPE, ____ DE ___________________ DE 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MEI MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

 

          - IDENTIFICAÇÃO DO(A) FAZEDOR(A) DE CULTURA 

1 – Nome completo do microempreendedor: 

_____________________________________________________________________________  

2 – Nome fantasia:  

_____________________________________________________________________________ 

 

3 - CNPJ: ______________________________________ 

 

4 – RG do microempreendedor: ______________________________________ 

 

5 – CPF do microempreendedor: _____________________________________  

 

6 - Data de nascimento do microempreendedor (a mesma da carteira de identidade):  

_________/____________/____________ 

 

7 - Telefones para contato (coloque o nº DDD): 

 (   ) ________________________ 

 (   ) ________________________ 

 

8 – Endereço principal (rua/avenida, número e bairro): 

_____________________________________________________________________________ 

 

9 -  Município:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10 - UF:  

_____________________________________________________________________________ 
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11 - Dados Bancários: (Banco, Agência, e nº da conta) 

* Os dados bancários podem ser apresentados após o resultado final da seleção. 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 - E-mail para contato: 

_____________________________________________________________________________ 

 

          - DO OFÍCIO 

 

13 - Em que ano o microempreendedor começou a trabalhar com Cultura ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

14 – Com quem aprendeu? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 – Já trabalhou com outros(as) fazedores(as) de cultura? Se sim, descreva os nomes e as relações: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

16 – Participa de algum grupo ou outra empresa ligada a Cultura? Se sim, descreva um pouco do grupo e 

suas atividades - história de fundação, número aproximado de participantes, e a função do(a) fazedor(a) de 

cultura no grupo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

17 –O microempreendedor já transmitiu o conhecimento pra outras pessoas? Se sim, descreva sobre a 

ocasião: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18 – Além da Cultura, o  microempreendedor trabalha com outra atividade (pesca, no comércio, na 

construção civil, na prefeitura, etc...)? Se sim, descreva um pouco sobre a atividade: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

19 – deseja anexar documentos complementares? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

Se sim, quais? (CD’s; DVD’s ;fotos; folhetos; cartazes; crachás; livros; matérias de jornal; etc...) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

20 – modalidade: 

(      )  “a” – o(a)  proponente que optar por esta modalidade deverá comprovar no momento da inscrição,  

com apresentação de documentos, que tem na arte/cultura a sua única fonte de renda. 

(      ) “b” – o(a) proponente que optar por esta modalidade deverá comprovar no momento da inscrição,  

com apresentação de documentos, que tem na arte a sua fonte de renda complementar. 
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21 - Técnico(a) / auxiliar técnico(a):  

(    ) declaro exercer atividades técnicas e operacionais relacionadas ao setor artístico e cultural, tais como, 

mas não se limitando, técnicos de áudio/som, técnicos de palco, técnicos de luz, técnicos de vídeo, 

técnicos de audiovisual, cenógrafos, contrarregras, operadores de áudio, operadores de luz, operadores de 

vídeo, assistentes de produção, roadies, maquiadores, figurinistas, costureiros, montadores, carregadores 

entre outros. 

 

 

ASSINATURA DO MICROEMPREENDDEDOR 

 

____________________________________ 

IGUAPE, ____ DE ___________________ DE 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO - 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE PROPOSTA  

 

1      – Título: 

_____________________________________________________________________________  

 

2      – Modalidade: 

(    )  modalidade “a” – o(a) proponente que tem na arte a sua única fonte de renda. 

(     ) modalidade “b” – o(a) proponente que tem na arte a sua fonte de renda complementar. 

 

3 – O que vai apresentar no conteúdo virtual: 

(    ) Depoimento 

(    ) Entrevista 

(    ) Apresentação do conteúdo 

 

Descreva: 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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    4 – Por que o conteúdo proposto representa a cultura iguapense? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

ASSINATURA DO(A) FAZEDOR(A) DE CULTURA 

 

 

____________________________________ 

IGUAPE, ____ DE ___________________ DE 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO - 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

 

 

ANEXO 3 – AUTODECLARAÇÃO 

DADOS DO(A) PROPONENTE PESSOA FÍSICA OU DO REPRESENTANTE DA MEI:               

Nome Completo: __________________________________________________________ 

Nome Artístico:___________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________________________________________________________ 

Local de Nascimento:________________________________________________________ 

Endereço residencial:_________________________________________________________ 

Município: ____________________________________Estado:__________ 

CPF:_________________ RG:______________ ___ 

 

DECLARO, para os devidos fins e sob a pena da legislação criminal em vigor, que atuo social ou 

profissionalmente na área artística e cultural no Município de Iguape. 

ASSINATURA 

 

____________________________________ 

 

Iguape, ____ de  ___________________ de 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO - 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, _________________________________________________________, portador do  

RG _______________________________, declaro para os devidos fins, e sob a pena da  

legislação criminal em vigor, que resido no endereço abaixo descrito: 

Rua e número: ___________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________Cidade: ___________________Uf:________ 

 

Para tanto, firmo a esta a declaração duas testemunhas que a confirmam: 

 

Testemunhas: 

 

---------------------------------------                                               --------------------------------------------- 

Nome :       Nome: 

Rg:       RG: 

CPF:       CPF: 

Endereço:      Endereço: 

 

 

 

 

 

ASSINATURA 

 

____________________________________ 

 

Iguape, ____ de  ___________________ de 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO - 01/2021 

FAZEDORES(AS) DE CULTURA 

ANEXO 5 – TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA 

 

Pelo presente, _________________________________________________, portador(a) do 

RG ___________________________e CPF ______________________________, assumo inteira 

responsabilidade pelas informações prestadas no ato da inscrição do Projeto 

____________________________________, no Edital Prêmio 01/2021 – FAZEDOR(A) DE CULTURA  – 

Seleção e premiação de Iniciativas Artísticas e Culturais da cidade de IGUAPE, do mesmo modo declaro que 

as cópias dos documentos apresentados são autênticas.  

Assumo, pelo presente Termo, os seguintes compromissos: 

1. Disponibilizar ao Departamento de Cultura, Eventos e Esporte, a gravação do material objeto do 

Edital, dentro das especificações técnicas necessárias e dentro do prazo previsto; 

2. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas em decorrência do atendimento do Termo; 

3. Apresentar, nos prazos que forem assinalados, informações ou documentos referentes ao 

desenvolvimento e a conclusão da atividade aprovada. 

   

   

   

   

 

ASSINATURA 

 

____________________________________ 

 

Iguape, ____ de  ___________________ de 2021. 
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EDITAL DE CONCURSO - 01/2021 

FAZEDORES (AS) DE CULTURA 

ANEXO 6 – CARTA DE APOIO 

 

Declaro, para os devidos fins, e sob a pena da legislação criminal em vigor, que conheço  

________________________________________________________, conhecido como 

_________________________________ ,bem como seu trabalho e considero  que suas atividades são 

importantes para a manutenção da cultura no município de Iguape, por isso recebe meu apoio neste 

edital. 

 

Apoio 1 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 RG: __________________________________ CPF: ___________________________ 

 

 Há quanto tempo conhece o proponente?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Qual a relação que mantêm? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Apoio 2 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 RG: __________________________________ CPF: ___________________________ 

 

 Há quanto tempo conhece o proponente?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Qual a relação que mantêm? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Apoio 3 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 RG: __________________________________ CPF: ___________________________ 

 

 Há quanto tempo conhece o proponente?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Qual a relação que mantêm? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 


