FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 003/2021
PRÊMIO CULTURA MUSICAL DE ARTISTA RONALDO JOSÉ

01 – Identificação (nome completo)
__________________________________
02 – Nome do grupo ao qual representa
__________________________________
03 –Gênero
( ) Feminino
( ) Masculino
( ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: _________________
( ) Não quero informar
04 – Data de nascimento
___ / ___ / ______
05 – Nº do CPF
__________________________________
06 – Cidade Natal
__________________________________
07 – Endereço Completo
___________________________________________________________________________________
08 – Comprovante de Residência (anexar cópia legível)
___________________________________________________________________________________
09 – Telefone/email e outros tipos existentes de contato
___________________________________________________________________________________
10 – Breve resumo do seu currículo artístico
___________________________________________________________________________________
11 –Anexos comprobatórios das suas atividades curriculares na área
(Insira o que tiver de links ou imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube,
Facebook, Instagran, reportagens, etc....)
__________________________________

12 –Título do show a ser exibido
__________________________________
13 – Descreva o que é e como será o show
___________________________________________________________________________________
14 – Gênero musical
(Exemplos: Forró, MPB, Mesclado, Gospel, etc...)
___________________________________________________________________________________
15 –Terá acompanhamento de banda?
( ) Sim
( ) Não
16 – Informe aqui a quantidade de pessoas que estarão envolvidas na
apresentação
__________________________________
17 – Informe os canais ou plataforma onde pretende veicular a apresentação
__________________________________
18 – Informe a previsão do tempo de duração do show
__________________________________
19 –Marque a informação correta sobre o repertório do show
( ) Autoral
( ) Não autoral
( ) Mesclado
20 – Termo de Responsabilidade
DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO PRÊMIO
CULTURA AROEIRENSE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
AROEIRAS ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA,
QUE SOU TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELO REPERTÓRIO MUSICAL QUE
ESTAREI APRESENTANDO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS.
( ) Concordo
( ) Não Concordo
(Obs.: Em caso de seleção, este documento deverá ser assinado na ocasião da
entrega de outros documentos para abertura de processo de pagamento)
23 –Já possui seu Cadastro de Artista na Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura
de Aroeiras?
( ) Sim

( ) Não
(Obs.: Caso Não, recomendamos que faça o cadastro na Prefeitura Municipal de
Aroeiras)
24 –Termo de concordância
(Concorda com os termos do edital do Prêmio CULTURA MUSICAL?)
( ) Sim
( ) Não estou de acordo

ENVIAR no email da Secretaria de Esporte, turismo e cultura
(secdeculturaaroeiras@gmail.com)

