DOCUMENTAÇÃO EDITAL Nº 09/2021
PRÊMIO BARBOSENSE CULTURAL 2021
NOME: ___________________________________________ PROTOCOLO Nº _____
INSCRIÇÃO ONLINE – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Preencher o Anexo I – Formulário de Inscrição no link e anexar os demais documentos
Formulário de Inscrição – Acessar o link para responder (obrigatório conta no
Gmail) e anexar os demais documentos ( https://forms.gle/3UkrpgPD7hDa42bJ7 )
Anexar os documentos no link de inscrição
Cópia simples de documento de identificação com foto e do CPF
Comprovante de residência (cópia da conta de luz, água, telefone ou contrato
de aluguel)
Cópia da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Municipal;
Link de acesso a vídeo contendo descrição da atividade cultural do candidato
e/ou performance, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos de duração, observando-se que não será possível o envio direto do vídeo pelo site de inscrição,
sendo necessário que o candidato publique o material em plataforma de vídeo
(exemplo: Google Drive, Youtube) para avaliação da Comissão de Avaliação e
Julgamento.
________________________________________________

PROTOCOLO Nº:_____________
OBS.: Será enviado por e-mail o número de Protocolo de Inscrição quando formulário de inscrição for concluído e os documentos forem inseridos corretamente.
→ No caso de inscrições incompletas e/ou falta de documentos anexados não será
gerado número de Protocolo

DOCUMENTAÇÃO EDITAL Nº 09/2021
PRÊMIO BARBOSENSE CULTURAL 2021
NOME: ___________________________________________ PROTOCOLO Nº _____
INSCRIÇÃO PRESENCIAL – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Preencher o Anexo I – Formulário de Inscrição de forma
manual ou digitada e trazer junto com os demais documentos
Trazer preenchido o Formulário de Inscrição conforme Anexo I deste Edital
Documentos
Cópia simples de documento de identificação com foto e do CPF
Comprovante de residência (cópia da conta de luz, água, telefone ou contrato
de aluguel)
Cópia da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Municipal;
Link de acesso a vídeo contendo descrição da atividade cultural do candidato
e/ou performance, no tempo máximo de 5 (cinco) minutos de duração, observando-se ser necessário que o candidato publique o material em plataforma de
vídeo (exemplo: Google Drive, Youtube) para avaliação da Comissão de Avaliação e Julgamento.

ASSINATURA DO CANDIDATO

ASSINATURA/MATRÍCULA DO SERVIDOR
Documentação recebida
em:_____/_____/2021.
________________________________________________
RECIBO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 09/2021 –
PRÊMIO BARBOSENSE CULTURAL 2021
PROTOCOLO Nº:_________

DATA _______/______/2021.

NOME: ____________________________________________________________
DOCUMENTAÇÃO: ( ) ENTREGUE ( ) PENDENTE
SERVIDOR/MATRÍCULA: ________________________________________________

