
1. E-mail *

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SALVE! - Segunda Edição
Edital Emergencial para a Cultura por meio do FAC - Fundo de Apoio a Cultura , Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, com coinvestimento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

Certifique-se de estar com a documentação solicitada em mãos e de digitar corretamente seu e-mail no campo abaixo:

*Obrigatório

Repita aqui o e-mail que você cadastrou acima. Cuide para não haver erros de escrita. *

Nome completo do participante. *

Nome Artístico, se houver.

Número do RG. *

Órgão expedidor do RG. *

Número do CPF. *

Número do PIS. *

Telefone(s) de contato. *
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10.

11.

Marcar apenas uma oval.

Dança (bailarino, coreógrafo, instrutor, etc.)

Música (instrumentista, cantor, maestro, instrutor, etc.)

Teatro (ator, diretor, instrutor, etc.)

Circo (ator, diretor, instrutor, etc.)

Artesanato (artesão, instrutor, etc.)

Manisfestações populares / Folclore (artista, instrutor, dançarino, declamador, DJ, Bboy, MC, capoeirista, etc.)

Produção Cultural (produtor, gestor, assistente, etc.)

Livro, Leitura e Literatura (contador de história, escritor, poeta, revisor, instrutor, etc.)

Artes Visuais (artista, curador, montador, design gráfico, ilustrador, pintor, escultor, etc.)

Audiovisual (diretor, ator, roteirista, vídeomaker, filmador etc.)

Fotógrafo

Trabalhadores que desenvolvem função referente a Memória, Patrimônio e Museus

Cultura Viva (mestres de saberes e fazeres)

Técnicos em geral (montador, operador, carregadores, programador, graxa, roldie, sonorizador, figurinista, aderecista,
cenógrafos, iluminador, etc.).

Fornecedor direto de atividades culturais não listadas anteriormente

12.

13.

Marcar apenas uma oval.

menos de 1 anos

1 a 3 anos

3 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

mais de 15 anos

Dados bancários da CONTA BANCÁRIA em nome e CPF da pessoa inscrita (banco, agência e número da conta). OBS:
Não haverá outro meio de pagamento. *

Segmento/atividade PRINCIPAL de atuação. *

Se você assinalou: "Fornecedor direto de atividades culturais não listadas anteriormente", descreva abaixo qual sua
área de atuação:

Tempo de atuação profissional no setor cultural.
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14.

15.

Arquivos enviados:

UPLOAD DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. Cuide para nomear os documento com o seu nome para que facilite a
tramitação. (Ex: Fulano de Tal_RG; Fulano de Tal_CPF; Fulano de Tal_PIS; etc.)

16.

Arquivos enviados:

17.

Arquivos enviados:

18.

Arquivos enviados:

19.

Arquivos enviados:

20.

Arquivos enviados:

21.

Marcar apenas uma oval.

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas.

AGORA É SÓ CLICAR EM ENVIAR!
Agradecemos a sua inscrição.

Após enviar a sua inscrição, você receberá um e-mail com a cópia das respostas do formulário, 
que servirá como seu comprovante. 

Se você não receber o e-mail com a cópia, faça novamente a inscrição com a máxima atenção 
pois apenas a última postagem será avaliada. 

Não esqueça de verificar sua caixa de entrada ou caixa de spam. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Breve Descritivo ou Currículo das atividades desenvolvidas pelo participante. *

Se desejar, faça o upload do currículo do participante. Você pode enviar um arquivo de até 10MB.

Faça upload de cópia do RG (frente e verso) do participante. Você pode enviar um arquivo de até 10MB. *

Faça upload de cópia do CPF do participante. Você pode enviar um arquivo de até 10MB. *

Faça upload de cópia do comprovante de endereço do participante (ou declaração do proprietários do imóvel junto
com o comprovante). Você pode enviar um arquivo de até 10MB. *

Faça upload de cópia do PIS do participante (identificado com o nome). Você pode enviar um arquivo de até 10MB. *

Faça upload da certidão negativa federal do participante (CPF). Você pode enviar um arquivo de até 10MB. *

Declaro, para os devidos fins, que sou maior de 18 anos e residente e domiciliado(a) em Caxias do Sul. Declaro, ainda,
que não sou servidor público ativo e nem inativo (de qualquer esfera), nem aposentado, nem pensionista, e não
possuo vínculo empregatício de qualquer natureza. *
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