
Câmara  Municipal
de Porto
Alegre

Pessoa Jurídica  
(    ) Cópia do CNPJ  
(    ) Cópia do contrato social ou registro de comércio da empresa 
produtora e suas alterações, devidamente registrados na Junta Comercial 
do estado onde se localiza sua sede; a natureza cultural de seu objeto, 
com finalidade de produção de teatro, dança, circo, música ou área afim  
(    ) Ata de eleição e posse da atual diretoria (se houver)  
(    ) Cópia da Identidade do responsável legal  
(    ) Cópia do CPF do responsável legal  
(    ) Declaração do proponente legal do grupo, com a anuência de todos 
os integrantes, identificando-o como responsável pela inscrição - Anexo 
III - Carta de Anuência. Dispensável no caso de ser artista solo 
(    ) Cópia do comprovante de residência do responsável legal do projeto  
(    ) Ficha técnica e breve currículo dos participantes (no máximo 10 
linhas para cada integrante); 
(    ) Plano de Divulgação 
(  ) Declaração de que as especificações técnicas do espetáculo são 
compatíveis com as do local da apresentação, conforme consta no Anexo 
VIII – Declaração de compatibilidade com as especificações do Teatro. 

Material anexado:  
 

Pessoa Física   
(    ) Cópia do RG/CPF  
(    ) Cópia do comprovante de residência  
(    ) Declaração do proponente legal do 
grupo, com a anuência de todos os 
integrantes, identificando-o como 
responsável pela inscrição - Anexo III - 
Carta de Anuência. Dispensável no caso 
de ser artista solo 
(    ) Ficha técnica e breve currículo dos 
participantes (no máximo 10 linhas para 
cada integrante) 
(    ) Plano de Divulgação 
(    ) Declaração de que as especificações 
técnicas do espetáculo são compatíveis 
com as do local da apresentação - Anexo 
VIII - Declaração de compatibilidade com 
as especificações do Teatro.   
 

 

   EDITAL DA V MOSTRA DE ARTES CÊNICAS E MÚSICA DO TEATRO GLÊNIO PERES           

           ANEXO I   -  FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Título do Projeto: ....................................................................................................................... 

Nome do proponente/responsável: ......................................................................................... 

Categoria:  (   ) Teatro adulto    (   ) Teatro Infantil     (   ) Dança     (   ) Música     (   ) Circo 

Modalidade: (    ) Solo   (    ) Grupo                               RG: .......................................................      

CPF/CNPJ: ................................................ Razão social (p/ CNPJ): ........................................................ 

Endereço: ...........................................................................................  Bairro: .......................................... 

Município: .........................................................................                    CEP: ............................................ 

Telefones: (   ) .....................  (   ) ......................      E-mail: ...................................................................... 

Sugerir abaixo as opções de períodos (datas seguidas) das duas apresentações: 

1ª opção: .........../........./ 2019  e  .........../........./ 2019 às ........ horas 

2ª opção: .........../........./ 2019  e  .........../........./ 2019 às .........Horas 

 (    ) Aceito qualquer período oferecido pela Comissão Organizadora  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que estou ciente de que caso venha ser selecionado, deverei apresentar os documentos 

citados no Item 11 – Documentos Complementares, deste Edital, sob pena de, não o fazendo, não 
firmar o Termo de Autorização de Uso. 

A assinatura desta ficha de inscrição implica a aceitação expressa de todos os termos contidos 
neste Edital. 

                        Porto Alegre, ........... de ........................... de  2019. 

                                                                                                          

                                                                               .............................................................................. 
                                Assinatura do proponente 

Recebido em      /     /2019 

Rubrica: 


