
ANEXO I  
 
 
 
EDITAL Nº 001/2021  
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
 
 
 
 
Eu, ______________________________________________ DECLARO, para 
os devidos fins deste Edital de Premiação que sou residente na rua 
............................................................................................................,número 
…………….., bairro……………………………………………………….., cidade 
………………………………………………………………. portador (a) da cédula 
de identidade nº........................................................., CPF ................................, 
que resido no Município de Pilõezinhos há mais de 02 (dois) anos. 
 
 
 
 

Pilõezinhos, ............ de ............................ de 2021  
 
 
 

....................................................................... 
 (assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ANEXO II  
 
 
EDITAL Nº 001/2021  
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL 

 
 
RECURSO/CONTESTACAO 
 
 EU, _________________________________________________, RG: 
___________________, inscrito no CPF: _____________________________, 
apresento o presente RECURSO contra decisão que indefere minha inscrição 
na Categoria: ______________________, do Edital 001/2021.  
Os argumentos com os quais Contesto a decisão são: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________ 
 
 

Pilõezinhos, ............ de ............................ de 2021.  
 

 
 

______________________________________________________  
Nome do Recorrente 



 

ANEXO III 
 
EDITAL Nº 001/2021  
 

 
TERMO DE USO DE IMAGEM, CESSÃO DE DIREITOS E NÃO-VÍNCULO 

COM COORDENADORIA DE CULTURA DE PILÕEZINHOS 
 

 

Eu, ______________________, brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº 

____________ e CPF nº _________________, residente e domiciliado(a) no 

endereço _______________________, na cidade de _______________, 

Paraíba, na condição de proponente e representante do grupo 

___________________________________ (para o caso de inscrições de obras 

ou trabalhos coletivos), candidato ao Edital de Chamamento Público para 

Credenciamento de Propostas Artísticas de Apresentações ou Exibição 

reconheço sob as penas da lei que: 

a. Estou ciente dos meus direitos e deveres e dos procedimentos definidos 
pelo Edital nº 001/2021 de credenciamento de propostas culturais e 
artísticas para apresentação, zelando pela observância das suas 
determinações;  

b. Declaro que as informações e documentos apresentados nesta inscrição 
são de minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade;  

c. Autorizo a Coordenadoria de Cultura do município de Pilõezinhos a 
publicar e divulgar, mediante reprodução, distribuição, comunicação ao 
público e quaisquer outras modalidades de utilização, sem quaisquer 
ônus, por tempo indeterminado, os conteúdos desta inscrição, incluindo o 
dossiê e os registros fotográficos e/ou audiovisuais da atividade 
realizada;  

d. Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos 
materiais poderá ser realizada inclusive em universidades, escolas, 
seminários, congressos, outros eventos e na mídia em geral, no Brasil e 
no exterior, observadas as legislações vigentes de cada país; 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total 
responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos 
apresentados cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. 

Pilõezinhos, ___ de outubro 2021. 

 

 ____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Proponente 

(Igual ao documento de identificação) 
 



ANEXO IV 

PLANO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

1. DADOS PESSOAIS  
NOME COMPLETO: _________________________________________________________ 
NOME ARTÍSTICO: _________________________________________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________ Nº __________ 
BAIRRO: _____________________________________________________CEP:__________  
RG: __________________   CPF: ________________DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___ 
 
2. DADOS PARA CONTATO  
TELEFONE: _______________________________ 
EMAIL: __________________________________ 
 
3. QUAL O FORMATO DE SUA APRESENTAÇÃO  

LIVE (   )  SHOW AO VIVO (     )  
3.1 SERÁ UMA APRESENTAÇÃO  

(     ) SOLO  (     ) COLETIVA 
 
4. DESCREVA O SEU PRODUTO CULTURAL  
  
4.1 TÍTULO DA APRESENTAÇÃO: __________________________________________________ 
4.2 BREVE SINOPSE:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4.3 TEMPO DE DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ________________ 
4.4 PÚBLICO-ALVO FAIXA ETÁRIA:  ________________________ 
4.5 GÊNERO MUSICAL (Ex.: forró, MPB, Brega, etc) ___________________________________ 
4.6 INFORME A QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS NA APRESENTAÇÃO _____________ 
 
5. Marque a informação correta sobre o repertório do Show. 
   (     ) Autoral  (     ) Não autoral (     ) Mesclado 
 
6. Termo de Responsabilidade 
DELCARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS DE 
APRESENTAÇÃO MUSICAL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
ATRAVÉS DA COORDENADORIA DE CULTURA, QUE SOU TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELO 
REPERTÓRIO MUSICAL QUE ESTAREI APRESENTANDO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A DIREITOS 
AUTORAIS. 
(     ) Concordo  (     ) Não concordo  
7. Termo de Concordância 
     (Concorda com os termos do Edital?) 
       (     ) Sim 
       (     ) Não 

Pilõezinhos, ___ de outubro 2021. 

 ____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Proponente 

(Igual ao documento de identificação) 
 


