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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

EDITAL Nº 00002/2020  

CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS  PARA APRESENTAÇÃO  ARTÍSTICA, E DIVULGAÇÃO NA INTERNET. 

 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNÍCIPIO DE MOGEIRO-PB, tendo em vista o 

estado de Calamidade Pública, instituído pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, e, em 

decorrência da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), do Decreto Federal 

nº10.464 de 17 de agosto de 2020, do Decreto Municipal nº 0047/2020, de 24 de novembro de 

2020, da Lei Federal nº 8666/93, demais legislações pertinentes a matéria, e, ainda, regido pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, torna 

público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO,que objetiva o CREDENCIAMENTO de músicos para a 

apresentação artística  em formato digital de shows em cronograma fixado pela Secretaria de 

Educação e Cultura. 

 
1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital o credenciamento e contratação de músicos para apresentação em 

formato digital, por meio de lives em cronograma a ser fixado pela Secretaria de Educação e 

Cultura. 
 

1.2. As propostas inscritas estão passíveis de análise para contratação através do credenciamento em 

igualdade de condições, observando os requisitos mínimos previstos neste edital, não havendo 

direito subjetivo à contratação. 

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições estarão abertas, do dia  7 /12/2020 até o dia 14/12/2020, das 09:00hs as 

23hs:50min. num período total de 05(dias) dias, e efetuados  em ( 04 dias uteis) na Secretaria de 

Educação e Cultura, sediada  na Rua Firmino Florentino  S/N – centro de Mogeiro –PB,CEP 58.375-

000, ou por meio do envio da ficha de inscrição disponível  no  anexo I e  da documentação 

exigida no item 4, em formato PDF, enviada para o e-mail: aldirblancmogeiropb@gmail.com no 

prazo estipulado dos cinco dias citados acima  
 

2.2. O Edital completo e seus anexos estarão disponíveis também através do  site da 

Prefeitura de Mogeiro  no endereço : www.mogeiro.pb.gov.br  
 

2.3. As inscrições poderão ser realizadas conforme categorias descritas no item 7. 

2.4. Cada candidato(a) poderá se inscrever em apenas uma categoria para a seleção. Na hipótese de 

haver mais de uma inscrição, por candidato(a), para o objeto deste Edital, será considerada a última 

inscrição enviada e os materiais das inscrições anteriores serão desconsiderados. 

2.5. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, dos termos deste Edital 

 

A Secretaria de Educação e Cultura poderá a qualquer tempo, durante o período de vigência da 

Lei Aldir Blanc e, havendo novos repasses ou remanejamento de recursos, credenciar qualquer 

interessado que preencha as condições mínimas exigidas neste edital. 

mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com
http://www.mogeiro.pb.gov.br/
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão inscrever-se no presente Edital: 

3.1.1. Pessoa Físicas, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, que sejam paraibanas, residam 

prioritariamente na cidade de Mogeiro há pelo menos, 2 (dois) anos, permanecendo neste Estado  

até a conclusão do projeto, apresentado neste Edital. 
 

3.1.2. Pessoas Jurídicas, com residência prioritariamente em Mogeiro, representando um artista ou 

grupo  que resida em Mogeiro há, pelo menos, 4 (quatro) meses, ou não que não seja 

mogeirense, mas resida na cidade há pelo menos 2 (dois) anos, permanecendo neste Estado até a 

conclusão do projeto, apresentado neste Edital. 

 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 

4.1. Para efetuar a inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher a ficha disponibilizada em (anexo I) 

com os dados pessoais corretos, além de anexar os seguintes documentos: 

 

4.1.1. Pessoas físicas: 

 
a) Cópia do RG e CPF do Proponente e comprovante de residencia  conforme descriminação nos itens 

3.1.1. /3.1.3/ 4.3.1/4.3.2 
b) Cópia de comprovante da conta bancária em nome do(a) Proponente ou representante do grupo, 

quando for o caso; ( foto do cartão os comprovante bancário) 
c) Cópia da inscrição do PIS/PASEP/NIT em nome do(a) proponente ou do(a) representante do grupo, 

quando for o caso; 
d) Assinar  a declaração de representatividade, assumindo a responsabilidade de representar  os  

integrantes do seu  grupo, sob pena das lei prevista no código penal. legíveis em formato  
e) Histórico/Currículo do(a) proponente e do grupo (quando for o caso), contendo: relato das suas 

atividades ao longo dos anos e em ordem cronológica, relação de pessoas que integram o grupo; 
listagem de participação em eventos, premiações, entre outros, legíveis aglomerados em um único 
arquivo e em formato pdf, jpg, jpeg ou png; 

f) Comprovações de atuação no meio cultural do(a) proponente e do grupo (quando for o caso), 
através de: fotos, vídeos, portfólio, matérias de jornal ou sites, folders, programas e afins, contratos 
de apresentação ou prestação de serviço, depoimentos de outros artistas, entre outras, do artista 
e/ou grupo, legíveis aglomerados em um único arquivo e em formato pdf, jpg, jpeg ou png. 

 

 

4.1.2 Pessoa jurídica (inclusive MEI - Micro Empreendedor Individual): 

 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades, bem como ata de eleição e posse da atual diretoria ou documento de formalização 
como MEI, se for o caso, desde que a atividade se enquadre no que determina este Edital; 

b)    Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
c)    Ata de Fundação e Estatuto, devidamente registrados, quando for o caso; 
d) Cópia de comprovante da Conta bancária em nome do CNPJ; 
e) Cópia do RG e CPF do representante legal; 
f) Declaração de representatividade assinado pelos(as) integrantes do grupo (Anexo I), legíveis em   
        formato pdf, jpg, jpeg ou png, quando for o caso; 
g) Currículo ou documentos comprobatórios do reconhecimento da empresa ou profissional ou 
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artista a ser contratado, para o caso de CNPJ próprio do(a) Proponente ou em nome do próprio 
grupo; 

h) No caso de representações, anexar o histórico/currículo do(a) artista ou grupo representado, 
contendo: relato das suas atividades ao longo dos anos e em ordem cronológica, relação de pessoas 
que integram o grupo; listagem de participação em eventos, premiações, entre outros, legíveis 
aglomerados em um único arquivo e em formato pdf, jpg, jpeg ou png; 

i) Comprovações de atuação no meio cultural do(a) proponente (CNPJ) e/ou do grupo (quando for o 
caso): fotos, vídeos, portfólio, matérias de jornal ou sites, folders, programas e afins, contratos de 
apresentação ou prestação de serviço, depoimentos de outros artistas, entre outras, do artista 
e/ou grupo, legíveis aglomerados em um único arquivo e em formato pdf, jpg, jpeg ou png; 

 
 

4.2. No caso da participação de menor(es) de idade, deverá ser anexada ao termo de 

responsabilidade  autorizada pelos pais ou responsáveis, com firma reconhecida em cartório, 

conforme legislação vigente.  
 

4.2.1 Para pessoas físicas: 
 

a) Comprovante de residência atual (2020); 

b) Comprovante de residência de pelo menos  02 anos, ( sendo um recente de até 02 meses atrás e 

um que comprove  residencia em até 24 meses em nome do(a) proponente ou representante 

eleito(a)  

c) Termo de Uso de Imagem, Cessão de Direitos e Não Vínculo (Anexo I) devidamente preenchidos e 

assinados pelo(a) proponente ou representante do grupo; e, 

d) Termo de Responsabilidade assinado pelo(a) responsável pelo menor, com firma reconhecida em 

cartório, quando houver participação de menor de idade. 

4.2.2 Para pessoas jurídicas: 
 

4.2.2.1 Comprovante de sede atual (2020); 
 

4.2.2.2 b)Comprovante de residência de pelo menos  02 anos, ( sendo um recente de até 02 meses atrás 

e um que comprove  residência em até 24 meses em nome do(a) proponente ou representante 

eleito(a)  

 

4.2.2.3 Termo de Uso de Imagem, Cessão de Direitos e Não Vínculo (Anexo I) devidamente preenchida 

pelo(a) responsável pelo CNPJ; 

4.2.2.4 Termo de Responsabilidade (Anexo I), assinado pelo(a) responsável legal do menor, com firma 

reconhecida em cartório, quando houver participação de menor de idade; e 

4.2.2.5 Contrato de Exclusividade assinado pelo(a) responsável pelo CNPJ e pelo(a) representante eleito(a) 

do grupo e devidamente registrado em cartório. 

4.3. Serão considerados como documento de identificação, a cédula de identidade expedida por 

Secretaria de Segurança Pública, carteira de identidade expedida pelo Corpo de Bombeiros ou 

Polícia Militar, passaporte brasileiro, carteira nacional de habilitação, carteira de identidade 

expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão regulamentada por lei e carteira de 

trabalho e previdência social-CTPS. 
 

4.4. Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de anexos, após o 

envio de sua inscrição. Tampouco serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo 
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com os prazos e exigências do presente regulamento. 

4.5. Os(as) candidatos(as) que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado serão 

inabilitados. 

4.6. O ônus decorrente da participação neste Edital, incluídas as despesas com cópias, serviços postais 

e emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade do(a) proponente(a). 

 

5) DAS ETAPAS 
 

5.1 O presente Edital de Credenciamento compreenderá as seguintes fases: 

a) Inscrição: fase de recebimento inscrições; 

b) Habilitação: verificação da documentação solicitada pelo Edital de caráter eliminatório; 
c) Homologação: resultado final do concurso, na qual são publicados os(as) credenciados(as) 

selecionados para recebimento do pagamento; 

d) Programação, apresentação ou exibição: Período em que a Secretaria de Educação e Cultura 

definirá o calendário das apresentações. 

e) Pagamento: Período em que os(as) selecionados(as) receberão os pagamentos em razão de sua 

classificação final. 

 

5.2       DO  CRONOGRAMA  DE DATAS  

 

 
 

 

 

 

 

6) DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

6.1 Da etapa de Habilitação (avaliação documental) 

 
6.1.1. A habilitação compreende a triagem das propostas, de caráter eliminatório, com o objetivo de 

verificar se o proponente cumpriu todas as exigências e requisitos previstas para inscrição neste 

Edital. 

 

6.1.2. A lista das propostas habilitadas e inabilitadas será divulgada na página referente à Lei Aldir Blanc 

no site da Prefeitura Municipal de Mogeiro e  em outros meios de divulção. 
 

6.1.3. Entende-se como inscrição habilitada aquela que cumpriu as exigências, ou seja, aquela que está 

apta a participar das próximas etapas previstas neste edital. 

 

6.1.4. Serão inabilitadas as inscrições de propostas cujos proponentes não tenham cumprido todas as 

exigências estabelecidas neste Regulamento ou impedidas de participar deste processo de seleção. 

 

Inscrição início  07 de dezembro 2020 

Encerramento  14 de dezembro de 2020 

Resultado preliminar  15 de dezembro de 2020 

Interposição de recurso  16 de dezembro de 2020 

Resultado Final 17 de dezembro de 2020 

Assinatura dos contratos 18 de dezembro de 2020 

Execução das apresentações culturais  19/20 /21 de dezembro de 2020 

Pagamento dos contemplados  De 22 a 31 de dezembro de 2020 
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6.1.5. O Proponente que tiver sua inscrição inabilitada poderá apresentar recurso, em prazo de até 2 

úteis, presencialmente na Secretaria de Educação e Cultura ou pelo e-mail:  

aldirblancmogeiropb@gmail.com  

 

 

6.1.6. O resultado da apreciação dos recursos interpostos será publicado no endereço eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Mogeiro e em outros meios de divulgação 

 
 

7) DAS CATEGORIAS 
 
7.1 Individual: 
 

Prevê a contratação preferencial de intérpretes solos do município de Mogeiro, que farão 
suas apresentações por meio de live em cronograma a ser montado pela Secretaria de 
Educação e Cultura do munícipio. No caso de o participante apresentar peças musicais não 
autorais, pertencentes a terceiros, o participante deverá declarar, já no ato da inscrição, 
que é o único responsável pela execução das peças quanto aos direitos autorais. 

 
 
7.2 Dupla: 
 

Prevê a contratação preferencial de dupla musical do município de Mogeiro, que farão 
suas apresentações por meio de live em cronograma a ser montado pela Secretaria 
Educação e Cultura do Munícipio. No caso dos participanted apresentar peças musicais 
não autorais, pertencentes a terceiros, os participante deverão declarar, já no ato da 
inscrição, que são unicamente responsáveis pela execução das peças quanto aos direitos 
autorais. 
 
 
7.3 Grupo: 
 

Prevê a premiação de grupos musicais preferencialmente do município de Mogeiro, com no 
mínimo 3 integrantes e máximo 4, que farão suas apresentações por meio de live em 
cronograma a ser montado pela Secretaria Educação e Cultura do Munícipio. No caso dos 
participantes apresentarem peças musicais não autorais, pertencentes a terceiros, os 
participantes deverão declarar, já no ato da inscrição, que são os únicos responsáveis pela 
execução das peças quanto aos direitos autorais. 
 

8) DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
 
 

Secretaria de Educação e Cultura convidará 03 (três) profissionais da área de conhecimento 

artístico, que integrarão a Comissão de Avaliação, e serão os responsáveis pelas avaliações 

e distribuição da premiação.  

A Comissão poderá ser formada pelos servidores da Prefeitura de Mogeiro/PB, seja efetivo, 

comissionado ou prestador de serviço, ou por pessoa convidada, não integrante da 

Prefeitura Municipal. 

 

mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com
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A avaliação da Inscrição terá caráter classificatória, abrangendo todos os inscritos 
habilitados (estes que apresentaram toda a documentação requerida, bem como a ficha 
de inscrição) e será realizada pela Comissão ora mencionada, de acordo com os critérios 
e pontuações abaixo 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) DOS VALORES PAGOS 
 

9.1. Este certame prevê um investimento total de R$19.000 (dezenove mil  reais), com cachês nos 

valores que vão de  R$ 1.000,00 (mil reais)  R$ 2.000,00 ( dois mil reais)  para as categorias deste 

edital, abaixo discriminadas. 
 

 

9.2. A categoria que não atingir a quantidade mínima de credenciados, conforme previsão acima, os 

recursos não utilizados, poderão ser remanejados para outras categorias de forma imparcial e 

igualitária. 

9.3. O pagamento será efetivado até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2020.. Mediante 

apresentação da respectiva nota fiscal do serviço, sendo o proponente pessoa física, deverá, 

ainda, entregar o comprovante de quitação do ISSQN – (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Classificações Pontos 

Tempo de carreira (não poderá ocorrer o somatório 
neste item) 
00 a 01 ano 
01 ano e 01 dia a 03 anos 
Acima de 03 anos  

 
 
10 
20 
30 

Apresentações (poderá ocorrer o somatório neste 
item) 
Show artístico 
Live 
CD/DVD 

 
 
10 
10 
10 

Número de integrantes  
01 a 10 integrantes  
Acima de 10 integrantes 

 
10 
20 

Criatividade e Inovação  01 a 20 

Somatório Máximo 100 

Somatório de Eliminação  Até 30 Pontos 

 Categoria Valor do 
Cachê unitário 

Quantidade de 
Selecionados 

01 Individual  R$ 1.000,00 09 

02 Dupla R$ 2.000,00 04 

03 Grupo R$ 2.000,00 01 

TOTAL 14 



Secretaria de Educação e Cultura 

Rua Firmino Florentino S/N centro - Mogeiro – Paraíba – CEP 58375-000 

  

 

PREFEITURA DE MOGEIRO - PARAIBA  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

Natureza, ) que é de responsabilidade única e exclusiva do proponente. 

 

9.4. A Nota Fiscal Eletrônica, emitida e legível deverá ser entregue no ato da contratação dos 

contemplados 

9.5. Os pagamentos serão processados, tão somente, mediante transferência(s) bancária(s), desta 

forma, caberá a cada proponente apresentar corretamente seus dados bancários, com agência, 

número de conta, respectivo banco e, caso o proponente se inscreva neste edital como pessoa 

física, apenas será aceito a conta de pessoa física, caso o proponente se inscreva neste edital como 

pessoa jurídica, será aceito, tão somente, os dados bancários vinculados ao CNPJ da pessoa 

jurídica. 

9.6. No ato do processamento de pagamento para pessoas físicas ou jurídicas  serão retidos na fonte,  

do município os percentuais necessários e correspondentes ao recolhimento  dos encargos 

tributários  exigidos por lei de:  ( ISS/ INSS/ IR) 

 

 
10) DAS PENALIDADES 

 

10.1. Durante a vigência do credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e integralmente o 

disposto neste Edital e no termo de contrato que celebrar com a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

 

10.2. O não cumprimento das disposições mencionadas no Edital e seus anexos, como também durante 

a execução do serviço, poderá acarretar as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o 

contraditório e a ampla defesa e sem prejuízo de outras sanções cabíveis: 

a) Advertência por escrito; 

b) Suspensão temporária do seu credenciamento; 

c) Devolução do valor recebido; 

d) Descredenciamento, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 

10.3. As penalidades previstas no item anterior são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida a ampla defesa 

e o contraditório, acarretando, de acordo com a situação, o descredenciamento. 
 

10.4. São hipóteses de descredenciamento: 
 

a) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

b) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da 

obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

d) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou 

má-fé, venha causar danos à Secretaria Municpal de Educação e Cultura , independente da 

obrigação do credenciado contratado em reparar os danos causados. 

e) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais 

tenha acesso, por força de suas atribuições contratuais e outras que contrariem as condições 

estabelecidas pelo órgão ou entidade contratante 
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f) Venha a ser declarado inidôneo ou punido com proibição de licitar com qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual; 

g) O desempenho insatisfatório na execução dos serviços pelo credenciado, conforme relatório do 

gestor do contrato. 
 

10.5. Em todos os casos do descredenciamento caberá, pedido de reconsideração, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, a contar da data da intimação do ato de descredenciamento, à Coordenação de Incentivo 

a Cultura - CIC, salvo quando for decorrente de cumprimento de ordem judicial, sem prejuízo do 

contraditório e da ampla defesa. 

11) DA CONTRATAÇÃO 
 

11.1. Os credenciados selecionados para prestação de serviços nas categorias escolhidas serão 

convocados por meio de Diário Oficial. 

11.2. 11.2. O(a) convocado(a) deverá assinar o contrato na Secretaria de Educação e Cultural no prazo 

estipulado. 
 

11.3. O(a) convocado(a) que não comparecer para assinar o contrato no prazo estipulado decairá do 

direito de prestar o serviço, independentemente de notificação. 

 

11.4. É vedada a cessão ou transferência do Contrato, total ou parcial, bem como a subcontratação 

parcial do objeto. 

 

11.5. As despesas decorrentes da execução do Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura , advindos da Lei Aldir Blanc. 

 
 

12)                             CREDENCIAMENTO 
 

12.1. No prazo de 01  dia útil, contado da publicação deste edital, qualquer pessoa, física ou jurídica, 

        solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital de credenciamento 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
aldirblancmogeiropb@gmail.com,        19 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

 

12.2.                                                       48 (quarenta e oito) horas, contado da 

confirmação do recebimento da mensagem eletrônica. 
 

12.3.                                                                                             

deste instrumento, bem como redesignadas as etapas do cronograma. 

 
 

13) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento dos recursos por parte do(da) 

proponente contratado, o recurso financeiro será destinado ao proponente suplente, observada 

a ordem dos inscritos estabelecida pela Comissão de Seleção. 

 

 

13.2. O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente Edital. 

mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com,
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13.3. O presente processo de seleção e os seu anexo de inscrição  estarão disponíveis no site da 

Prefeitura de Mogeiro no endereço : www.mogeiro.pb.gov.br  e na Secretaria de Educação e 

Cultura  à disposição de quem interessar. 
  

13.4. Os casos omissos, que forem necessários a complementação deste Edital e à luz da Lei Aldir Blanc, 

serão decididos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. 

 

13.5. O credenciado poderá, a qualquer tempo, denunciar o ajuste estabelecido neste Edital, devendo 

notificar a Secretaria de Educação e Cultura pelo menos, até o último dia de inscrição 

estabelecido neste Edital. 

 

13.6. Os usuários (público), poderão, a qualquer tempo, denunciar qualquer irregularidade verificada na 

prestação dos serviços (apresentações ou exibições), devendo comunicar a irregularidade 

fundamentada, através do e-mail  aldirblancmogeiropb@gmail.com. 

 
Mogeiro 02 de Dezembro de 2020. 

 

 

Maria de Fátima Silveira 

Secretária Mun. De Educação e Cultura

http://www.mogeiro.pb.gov.br/
mailto:aldirblancmogeiropb@gmail.com
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Edital nº 002/2020 
(LEI ALDIR BLANC) ANEXO I 

 
01 – Identificação (nome completo)  
 
________________________________________________________________ 
 
01.1 – Nome Artístico 
________________________________________________________________ 
 
01.2 – Nome da instituição cultural (quando houver) 
 
________________________________________________________________ 
 
  
01.3 Categoria que irei me inscrever  
 
  BANDA 

 
GRUPO 
 
DUPLA 

 
INDIVIDUAL 

 
  

 
02 – Gênero 
(    ) Feminino 
(    ) Masculino  
(    ) Outro – Pode descrever adiante, se preferir: _________________ 
(    ) Não quero informar 
 
03 – Data de nascimento 
___ / ___ / ______ 
 
04 – Nº do RG / CPF/CNPJ ( ANEXAR CÓPIA) 
Nº DO RG: ______________________ 
Nº DO CPF:______________________ 
Nº DO CNPJ:_____________________ 
 
 
05 – Cidade residente há dois anos. 
__________________________________________________________________________________ 
 
06 – Endereço Completo 
 
___________________________________________________________________________________ 
 (anexar cópia legível) 
___________________________________________________________________________________ 
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07 – Telefone/e-mail e outros tipos existentes de contato 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
08 – Breve resumo do trabalho cultural desenvolvido 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
09 – Anexos comprobatórios das suas atividades. 
(Insira o que tiver de links ou imagens de divulgação do seu trabalho (Youtube, Facebook, reportagens, etc ...) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
10 – Termo de Responsabilidade 
DECLARO, PARA FINS DE COMPROMISSO COM A MINHA INSCRIÇÃO NO EDITAL 00002/2020 PROMOVIDO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  CULTURA, QUE SOU 
TOTALMENTE RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE ARTÍSTICA CULTURAL QUE ESTAREI APRESENTANDO, INCLUSIVE EM 
RELAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS, ESTANDO DISPONÍVEL PARA A APRESENTAÇÃO NA DATA A SER ESTIPULADA 
JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 
(    ) Concordo  
(    ) Não Concordo 
  
11 – Termo de concordância 
(Concorda com os termos do edital) 
(    ) Sim 
(    ) Não estou de acordo 
 
12 – Termo de representante 
DECLARO, PARA OS FINS DE COMPROMISSO QUE TODOS OS INTEGRANTES ME RECONHECERAM COMO 
REPRESENTANTE PERANTE ESTE EDITAL, BEM COMO CONCORDARAM QUE O PAGAMENTO SEJA REALIZADO NA 
CONTA BANCÁRIA INFORMADA E SOB MINHA RESPOSNSABILIDADE. 
(    ) Concordo  
(    ) Não Concordo 
 
13 – Autorização de Uso de Imagem 
AUTORIZO QUE OS ESPETÁCULOS E SEUS PARTICIPANTES, INCLUSIVE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, SEJAM 
FOTOGRAFADOS E/OU GRAVADOS EM ÁUDIO E VÍDEO POR PESSOAS DESIGNADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E  CULTURA DE MOGEIRO PARA INCORPORAÇÃO DESTE MATERIAL AO ACERVO DA SECULT ITABAIANA, BEM COMO, 
O USO DA MINHA IMAGEM EM TRANSMISSÃO E INCLUSÃO EM MATERIAIS INSTITUCIONAIS E DIVULGAÇÃO EM 
RÁDIO, TELEVISÃO, INTERNET E OUTRAS MÍDIAS IMPRESSAS, AUDIOVISUAIS, DIGITAIS OU ELETRÔNICAS, SEM ÔNUS 
E POR TEMPO INDETERMINADO. 
 
Assinatura do responsável  
 

 
 OBS: ANEXAR EM FORMATO PREFERENCIALMETE PDF CURRÍCULO E PORTIFÓLIOS COM CÓPIA DE RG, CPF , 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA,  CURRÍCULO E PORTIFÓLIO COM AS DEVIDAS  COMPROVAÇÃOE DE ATUAÇÃO 
CULTURA.  


