PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC 2017
FICHA DE INSCRIÇÃO – CANDIDATO SETORIAL
Inscrição Nº: __________
NOME DO CANDIDATO:
ENDEREÇO:
TELEFONE/E.MAIL:
NOME
DA
ENTIDADE/INSTITUIÇÃO
PELA QUAL CONCORRE:
( ) Idade mínima de 18 anos completos;
( ) Ficha de inscrição disponibilizada pela FUMBEL, inclusive pela internet, devidamente
preenchida e assinada;
( ) Apresentação de cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento oficial
equivalente com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência;
( ) Apresentação de cópia de documentos, comprovando atuação cultural de 2 anos na
área, setor ou segmento cultural/tradicional, por meio de:
( )Portfólio artístico e/ou curriculum comprovado; ou
DOCUMENTOS ANEXOS
( ) Diploma profissional; ou
( ) Registro profissional no seu Órgão de Classe ou no Ministério do Trabalho (DRT); ou
(
) Fotos, matérias de jornal, catálogos de exposições, e
(
)Comprovante de filiação ou declaração da entidade representativa que o indicou como
candidato, e
(
)Carta-programa contendo pelo menos três propostas de diretrizes para o
desenvolvimento da cultura na área em que concorre.
NOME DO SUPLENTE:
ENDEREÇO:
TELEFONE/E.MAIL:

DOCUMENTOS ANEXOS:

DATA: ____/____/______

( ) Idade mínima de 18 anos completos;
( ) Ficha de inscrição disponibilizada pela FUMBEL, inclusive pela internet, devidamente
preenchida e assinada;
(
) Apresentação de cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento oficial
equivalente com foto, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência;
(
) Apresentação de cópia de documentos, comprovando atuação cultural de 2 anos na
área, setor ou segmento cultural/tradicional, por meio de:
( )Portfólio artístico e/ou curriculum comprovado; ou
( ) Diploma profissional; ou
( ) Registro profissional no seu Órgão de Classe ou no Ministério do Trabalho (DRT); ou
(
) Fotos, matérias de jornal, catálogos de exposições, e
(
)Comprovante de filiação ou declaração da entidade representativa que o indicou como
candidato, e
(
)Carta-programa contendo pelo menos três propostas de diretrizes para o
desenvolvimento da cultura na área em que concorre.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Entidade/Instituição
_______________________________________________
Assinatura do Candidato

DATA DE RECEBIMENTO NA
COMISSÃO ELEITORAL:
____/____/______
VALIDAÇÃO:
OBSERVAÇÕES:

_______________________________________________
Assinatura do Membro da Comissão Eleitoral
_______________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral
( ) HABILITADO
( ) NÃO HABILITADO

