Município de Machado
Praça Olegário Maciel, n° 25, Centro, Machado/MG
CEP: 37750-000 – Tel.: (35) 3295-8703/8700

EDITAL Nº 001/2020
Fundamento: inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020
Inciso III do art. 2º do Decreto Municipal nº 6.609/2020
ANEXO 1
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E PROPOSTA SIMPLIFICADA DE AÇÃO
Pessoa Jurídica
ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa, devendo escolher uma das
opções descritas no item 1.1 do Edital.
DADOS DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA
Indique o nome da proposta cultural:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
UF:
Bairro:
Número:
Complemento:
CEP:
DDD / Telefone:
E-mail:
Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.). Observação: copie o
link da barra de navegação e cole aqui:
DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:
Endereço:
Cidade:
UF:
Bairro:
Número:
Complemento:
CEP:
DDD / Telefone:
Data de Nascimento:
RG:
CPF:
E-mail:

Nome do Banco:

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO:
Agência nº:
Conta corrente: ( ) Conta Poupança(
Nº:

)

Atenção: O recurso financeiro só será pago em conta corrente ou poupança de qualquer
banco tendo o candidato premiado (pessoa física) como único titular, não sendo aceitas
contas fácil ou contas-benefício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Aposentadoria,
dentre outras. Também não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros.
INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA CULTURAL
1.1. Área artístico-cultural
Este anexo só terá validade devidamente assinado de próprio punho, em nenhuma hipótese serão aceitas
assinaturas digitalizadas. A falta de assinatura inabilitará a inscrição.
Observação: No caso do candidato não ser alfabetizado, deverá ser inserida a sua impressão digital.
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( ) artes cênicas;
( ) artesanato;
( ) artes visuais;
( ) audiovisual;
( ) cultura digital;
( ) circo;
( ) cultura popular;
( ) dança
( ) fotografia
( ) gastronomia e cultura alimentar;
( ) literatura;
( ) música;
( ) patrimônio cultural;
( ) produção e áreas técnicas
DESCREVA SUA PROPOSTA CULTURAL
Deve conter a descrição da ação, objetivo, etapas de execução, forma de utilização do
valor a receber e público alvo, demonstrando coerência e viabilidade no prazo
previsto neste Edital.
Descrição da ação:

Objetivos:

Etapas de Execução:

Público-Alvo:
Valor total do projeto:
Descrição das despesas:
Item
1
2
3
4
5
6

Despesa

Valor (R$)

Local e data: _______________________
Assinatura do proponente: ____________________________________________
Este anexo só terá validade devidamente assinado de próprio punho, em nenhuma hipótese serão aceitas
assinaturas digitalizadas. A falta de assinatura inabilitará a inscrição.
Observação: No caso do candidato não ser alfabetizado, deverá ser inserida a sua impressão digital.

