
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CREDENCIAMENTO Nº 02/2020

Anexo I – Dados e Informações para Inscrição – Pessoa Física

Processo SEI Nº: PMC.2020.00040071- 42

Credenciamento nº: 02/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

1. No  formulário  de  inscrição  do  Portal  Cultura,  em

www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais,  previsto  no  item  5.1 do  edital  de

Credenciamento nº 02/2020, o PROPONENTE deverá fornecer os seguintes dados:

1.1. nome civil, sem abreviatura;

1.2. nome social ou nome artístico, quando houver;

1.3. endereço residencial;

1.4. número de telefone fixo e/ou celular;

1.5. e-mail;

1.6. currículo da formação e da trajetória profissional como artista ou trabalhador da cultura;

1.7. link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, opcionalmente;

1.8. tempo de atuação no setor cultural como artista ou trabalhador da cultura.

2. Além  das  informações  contidas  no  item  1 deste  Anexo,  deverão  ser  apresentados  os

seguintes documentos do PROPONENTE em formato PDF:

2.1. comprovante  de inscrição  no Cadastro Nacional  de Pessoa Física  – CPF, obtido no

endereço  eletrônico

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/

ConsultaPublica.  asp  ;
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2.2. documento oficial de identificação, em frente e verso, com fotografia, reconhecido pela

legislação brasileira;

2.3. apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  ANEXO  III do  edital

Credenciamento nº 02/2020;

2.4. portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 6

(seis) meses na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item  7 do

edital de Credenciamento nº 02/2020.

3. O PROPONENTE também declarará, no formulário, que:

3.1. nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, reside no local informado,

ficando, sujeito, no entanto, às penalidades previstas no artigo 299 do  Decreto Lei nº

2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), caso se constate que a declaração é

falsa;

3.2. está  ciente  de  que,  em  caso  de  utilização  de  qualquer  meio  ilícito  ou  imoral  ou

declaração falsa para a participação do Credenciamento supramencionado, incorrerá nas

penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro

de 1940 (Código Penal).
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