
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA
ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa, devendo escolher uma das 
opções descritas no Edital. 

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO
Indique a opção que irá concorrer: 
(     ) Subsídio (Pessoa Jurídica)   
(     )  Premiação Artista / trabalhador da cultura    (Pessoa física)
(     ) Premiação Grupo Cultural (Pessoa física)
(     ) Premiação Coletivo cultural ( Pessoa física)
Nome completo:

Identidade de 
gênero: 

Binário:
FEMININO (  ) MASCULINO (   ) 

Não Binário:
________________________

Endereço:

Número: Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP: DDD / Telefone: 

Data de Nascimento: RG: CPF:

E-mail: 

Página  da  internet  (exemplo:  Facebook,  Instagram,  site,  canal  no  Youtube,  etc.).
Observação: copie o link da barra de navegação e cole aqui: 

Dados profissionais no perfil do proponente 
I. Portfólio impresso (em no máximo 3 vias),contendo histórico de atuação do proponente,
descrevendo  as  experiências  realizadas  no  âmbito  artístico e/ou  cultural  nos  últimos  02
(dois) anos (obrigatório);
II. Para os proponentes da Premiação: Vídeo contendo imagens/sons do artista, com duração
máxima de 1 minuto. O Vídeo poderá ser entregue em pen drive  ou CD, com o vídeo sendo
gravado  em  posição  horizontal  (formato  paisagem)  em  arquivos  com  extensão  .mp3
ou .mp4 .

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO:
Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (  ) Conta Poupança(     )

Nº: 
Atenção: O recurso financeiro poderá pago em conta corrente ou poupança de qualquer
banco, mas o candidato premiado (pessoa física)  ou subsidiado (pessoa jurídica) tem que
ser o único titular da conta corrente ou poupança. Não são aceitas, conta salário, contas
fácil ou contas-benefício, tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Aposentadoria, dentre
outras. Também não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros. 
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