
 

 

 
 

ANEXO 2 – FICHA DE INSCRIÇÃO - MODELO 
 
  

IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL: 
 

Edital nº 

003/2022: 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 

Título: 

 

 

 

 

 
 

Identificação da Linha de Fomento: 
 
Marcar abaixo qual a linha de fomento do projeto que está inscrevendo: 
 
LINHA 1 - Culturas da Diversidade:  
 
LINHA 2 - Meu Primeiro Edital:  
 
LINHA 3 - Valorização das Culturas Urbanas:  
 
LINHA 4 – Incentivo à leitura 
 
LINHA 5 - Territórios Criativos: 

 
 

Identificação do Município do proponente – para todos as Linhas de Fomento: 
Assinalar o município de residência do proponente, para identificar as vagas destinadas a projetos 
provenientes de municípios com menos de 100 mil habitantes: 
 
(listar os municípios) 
 
 

No caso de projetos para a Linha de Fomento 5 – Territórios Criativos, informar qual o Território onde o 
projeto será desenvolvido: 
 
(listar os Territórios do Programa Estado Presente) 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE (PESSOA FÍSICA): 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome completo 
Nome completo da mãe 
CPF 
Número da Identidade/ Órgão Emissor/ UF 
Local de Nascimento: Cidade/ Estado/ País 
Data de nascimento 
 
PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS FUNCULTURA: 
Você já se inscreveu em editais do Funcultura anteriormente? 

 

 

 

 

 



 

 

 
(   ) Primeira vez 
(   ) Uma a três vezes 
(   ) 4 vezes ou mais 
 
Você já foi contemplado em Editais do Funcultura? 
 
(   ) Nunca fui contemplado 
(   ) Uma vez 
(   ) Duas a três vezes 
(   ) 4 vezes ou mais 
 

Declaração específica para os proponentes da Linha de Fomento 2 – Meu Primeiro Edital: 
 
Declaro que nunca fui contemplado em Editais do Funcultura publicados pela SECULT: 
 
Declaro que, no momento da inscrição, tenho 60 anos ou mais:  
 
 
ENDEREÇO 
CEP 
Endereço 
Número 
Complemento 
Bairro: 
Município: 
UF 
 
CONTATO 
Contato pessoal 
Telefone Fixo 
Telefone Celular 
Telefone Comercial 
E-mail 
Outro endereço eletrônico/virtual/participação em rede social 
 
Você está inscrevendo este projeto como? 
( ) Pessoa Física 
( ) MEI 
( ) Pessoa Jurídica sem fins lucrativos 
 
(Sou representante de grupo ou coletivo sem personalidade jurídica própria) 
 
Qual o seu gênero? Assinalar abaixo como você se identifica 
( ) Homem 
( ) Mulher 
( ) Não Binário 
( ) Prefiro não dizer 
 
(opcional) Qual sua identidade de gênero? 
( ) Cis (se identifica com o sexo/gênero atribuído no nascimento) 
( ) Trans (não se identifica com o sexo/gênero atribuído no nascimento 
( ) Não Binário ((não são masculinas ou femininas, são pessoas fora do binário de gênero e da 
cisnormatividade) 
( ) Não sei/ não quero informar 
 
Como você se considera? 
( ) Branco (a) 
( ) Pardo (a) 
( ) Preto (a) 



 

 

( ) Amarelo (a) 
( ) Indígena  
( ) Não sei/Não quero informar  
 
Até que série você estudou? 
( ) Nunca estudou. 
( ) Não completou a 4ª série/5º ano. 
( ) Completou a 4ª série/5º ano, mas não completou a 8ª série/9º ano. 
( ) Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o Ensino Médio. 
( ) Completou o Ensino Médio, mas não completou o Ensino Superior. 
( ) Completou o Ensino Superior. 
( ) Completou pós graduação (especialização/mestrado/doutorado) 
( ) Não sei/Não quero informar  
 
 
Qual o seu estado civil? 
( ) Solteiro (a) 
( ) Casado (a) 
( ) União consensual 
( ) Divorciado (a)/Desquitado (a)/Separado (a) 
( ) Viúvo (a) 
( ) Não sei/Não quero informar  
 
 
Qual o tipo de vínculo do trabalho mais recente? 
( ) Autônomo/informal 
( ) Empregado CLT 
( ) Contrato de prestador de serviço (pessoa física) 
( ) Servidor público 
( ) Não sei/Não quero informar 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE COLETIVO OU GRUPO: No caso de inscrição de pessoa física 
representante de Grupos ou Coletivos, preencher os campos abaixo: 
 
Nome do Grupo ou Coletivo 
 
PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS FUNCULTURA: 
O Coletivo já se inscreveu em editais do Funcultura anteriormente? 
 
(  ) Primeira vez 
(  ) Duas a três vezes 
(  ) 4 vezes ou mais 
 
O Coletivo já foi contemplado em Editais do Funcultura? 
 
(  ) Uma vez 
(  ) Duas a três vezes 
(  ) 4 vezes ou mais 
 
 
Contato do coletivo/grupo ou de algum membro: 
E-mail: 
Telefone (com DDD): 
 
Endereço da sede 
Rua 
Número 
Complemento 
Bairro 



 

 

Município 
CEP 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE MEI: No caso de inscrição como Pessoa Jurídica, preencher os 
campos a seguir: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Número do CNPJ: ________ (campo numérico) 
CNAE principal: ______________________ 
Outras CNAEs: ______________________/______________________/__________________ 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA: No caso de inscrição como Pessoa Jurídica, 
preencher os campos a seguir: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Número do CNPJ: ________ (campo numérico) 
Data de Fundação / Instituição: 
 
Endereço completo 
CEP 
Endereço 
Número 
Complemento 
Bairro 
Município 
Telefone 
 
Contato (e-mail geral da empresa ou do responsável) 
 

Declaração específica para os proponentes da Linha de Fomento 2 – Meu Primeiro Edital: 
 
Declaro que nunca fui contemplado em Editais do Funcultura publicados pela SECULT: 
 
Declaro que, no momento da inscrição, tenho 60 anos ou mais:  
 
 
Nome do representante legal: ____________________________________________________ 
Cargo / Função: _______________________________________ 
Número do RG: _______________________________________ 
Número do CPF: _______________________________________ 
 
Endereço pessoal do representante legal: ____________________________________________ 
Bairro: __________________________________ 
CEP: ____________________________________ 
 
Telefone pessoal do representante legal: ____________________________________ 
E-mail do representante legal: ____________________________________________ 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS FUNCULTURA: 
A Empresa já se inscreveu em editais do Funcultura anteriormente? 
 
(   ) Primeira vez 
(   ) Duas a três vezes 
(   ) 4 vezes ou mais 
 
A Empresa já foi contemplada em Editais do Funcultura? 
 
(    ) Uma vez 
(   ) Duas a três vezes 



 

 

(    ) 4 vezes ou mais 
 


