
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO (Item 5.3) 
 
São Paulo, ___ de ______________ de 2020. 
 
À Supervisão de Ação Cultural do Centro Cultural da Cidade de São Paulo 
Edital de Concurso de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural – 8ª. Edição/2019. 
 
Nome da proposta: ______________________________________________________________ 
Representante da proposta: ____________________________________________________ 
R.G: ______________, CPF: ___________________________ 
Celular: _________________ Telefone fixo: _______________ Outros contatos: ______________ 
E-mail: _____________________________________________ 
Endereço: ____________________________, Bairro ___________, Cidade _______ UF: _______ 
 
( ) individual ( ) em coautoria 
 
Eu, _________________________________________________, proponente representante deste projeto, 
venho requerer a inscrição da proposta acima de acordo com a exigência do Edital de Concurso de Projetos em 
Mediação em Arte e Cidadania Cultural – 8ª. Edição, conforme publicação do Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo. Declaro estar ciente e de acordo com os termos deste Edital de Concurso. 
Atenciosamente, 
___________________________ 
(assinatura do representante) 
 

 
 
 

ANEXO II – DECLARAÇÃO (Item 5.3) 
Edital de Concurso de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural – 8ª. Edição/2019 
 
Eu, __________________________________________________, RG __________, CPF __________, proponen-
te representante do projeto _____________________________ declaro que: 
- responderei pelo desenvolvimento e realização das atividades deste projeto; 
- estou ciente de que o meu credenciamento e possível seleção para integrar o presente Projeto não geram 
direito subjetivo à minha efetiva contratação pela Secretaria Municipal de Cultura; 
- conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do presente Edital, bem como me responsabilizo por todas as 
informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano de trabalho e cronograma, caso 
venha a ser contratado, após apresentar a documentação exigida no Edital. 
- não sou servidor municipal e preencho todos os requisitos de participação. 
 
Declaro ainda que participam deste projeto as pessoas listadas abaixo (para propostas em coautoria): 
Nome: ___________________________ RG: ____________ Assinatura: ________________________ 
Nome: ___________________________ RG: ____________ Assinatura: ________________________ 
Nome: ___________________________ RG: ____________ Assinatura: ________________________ 
 
São Paulo, __ de ________ de 2020. 
_________________________________________ 
(assinatura do proponente representante) 
 


