SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE TERRA NOVA
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
NOME ___________________________________________________________________________________
NOME ARTISTICO _________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO ____________________________________________________________________
NATURALIDADE___________________________________________________________________________
EMAIL ___________________________________________________________________________________
ESCOLARIDADE __________________________________________________________________________
PROFISSÃO ______________________________________________________________________________
SEXO:____________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:__________________________________________Nº________BAIRRO____________________
CIDADE:________________________ESTADO________CEP_____________RG_______________________
TELEFONE:________________CPF:_________________________ORG.EXPEDIDOR___________________
AREA DE ATUAÇÃO ARTISTICA:
CIRCO

AUDIOVISUAL

ARTESANATO

DANÇA

CULTURA INDÍGENA

DESING E MODA

TEATRO

CULTURA AFRO BRASILEIRA

MÚSICA

ARTES VISUAIS

CULTURA POPULAR (Danças e Folguedos)

PATRIMÔNIO CULTURAL

OUTROS:______________________________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
HÍSTÓRICO (breve currículo contando como, onde e com quem aprendeu a atividade que desenvolve e suas
realizações)

AUTORIZAÇÃO: (As informações aqui contidas estarão disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria)
Sim, autorizo a publicação das informações acima na página da internet e em materiais de divulgação
desta secretaria.
Não, não autorizo a divulgação das informações acima na página da internet e em materiais de divulgação
desta secretaria.

Comprovação profissional

É titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro desemprego ou de algum programa
de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família?

Sim

Não

Recebeu o auxílio emergencial de R$: 600,00, assegurado pela Lei 13. 982 de 02 de abril de 2020?

Sim

Não

Possui emprego formal ativo?

Sim

Não

Informe sua renda mensal: ________________________________________________________________
Informe sua renda anual: __________________________________________________________________
Informe a renda familiar mensal_____________________________________________________________
Quantas pessoas com você residem na sua casa?_____________________________________________

Se mulher, é chefe de família?

Sim

Não

Teve renda anual em 2018 acima de 28.559,70.

Sim

Não

Anexe o máximo de arquivos que comprove a sua atuação nos últimos 24 meses (dois anos) no setor
cultural como (links, imagens de documentos, cartazes, fotos, e etc...)
Envie currículo profissional (impresso )
Endereço de redes sociais e/ou site, Blog (caso possua)
Link de vídeos (caso possua)
Envie até 5 (cinco) fotos de suas produções culturais (caso possua)
Anexar cópia de RG,CPF e comprovante de residência.
Obs : É de fundamental importância o máximo de documentos que comprovem sua experiência.

