VI Concurso de Artes Visuais do Recife
Prêmio Bolsas de Incentivo SPA das Artes Recife’09

Formulário de Inscrição

01. Identificação da Inscrição (Uso interno)
N° da Inscrição: 
Observações:

02. Identificação do Projeto
Valor do Projeto: Observar o teto de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Título: Título do projeto.
Sinopse: Breve descrição do projeto, para divulgação. A sinopse deve ter obrigatóriamente um máximo de 600 caracteres.
Realização
Local: Indicar o local ou locais previsto(s) para a realização do projeto.

Data(s): Durante a semana do SPA, indicar o  período previsto para a realização do projeto.

Horário(s): Indicar o(s) horário(s) de realização do projeto.

03. Identificação do Proponente
Nome: Nome completo do proponente
RG: Número da identidade (com órgão expedidor) do proponente
CPF: CPF do proponente
PIS/PASEP/NIT: Inscrição do proponente no PIS/PASEP ou no INSS
CIM:  Inscrição mercantil municipal, para os residentes em Recife.
Banco: Número e nome do banco onde está a conta do proponente.

Agência: Numero da agência do banco onde está a conta do Proponente.
Conta Corrente: N° da conta corrente do proponente
Endereço: Endereço completo do proponente (avenida, rua, n°, bairro etc.)
Cidade: Nome da cidade do proponente
UF: Estado
CEP: CEP completo do proponente
Telefone: Telefone do proponente, com código de área
Fax: Fax do proponente, com código de área
E-mail: E-mail do proponente
Nota biográfica: Breve apresentação do proponente, para divulgação. A sinopse deve ter obrigatoriamente um máximo de 600 caracteres.

04. Objetivos do Projeto
Preenchimento livre: exponha de maneira clara e sucinta “o que” pretende. Os “Objetivos do Projeto” devem ter obrigatoriamente um máximo de 2000 caracteres.

05. Justificativa do Projeto
Preenchimento livre: explique “por que” você está pleiteando ao Prêmio Bolsa de Incentivo SPA das Artes Recife’09. Sua justificativa deve ser fundamentada principalmente nos seguintes pontos:
1)	O projeto deve ser de natureza cultural, no campo das Artes Visuais.
2)	O projeto deve atender aos critérios de seleção constantes do regulamento do edital. Quanto mais critérios o projeto atender, mais possibilidades ele terá de ser contemplado.
A “Justificativa do Projeto” deve ter obrigatoriamente um máximo de 2000 caracteres.

06. Estratégia de Ação
Preenchimento livre: mostre “como” você pretende realizar o projeto. É fundamental descrever de forma clara as etapas que serão seguidas para atingir o objetivo proposto. A correta descrição dessas etapas deve mostrar a capacidade do proponente em transformar sua idéia em um produto concreto. Por isso, seja claro na descrição dos procedimentos, de forma a auxiliar à comissão de seleção quanto às possibilidades de concretização do seu projeto.
As “Estratégias de Ação” devem ter obrigatoriamente um máximo de 2000 caracteres.

07. Cronograma
Atividade
Período de realização
Descreva cada uma das atividades previstas em seu projeto. O cronograma deve estar em sintonia com a descrição feita no item “Estratégias de Ação”.
Data prevista para realização de cada uma das atividades descritas.

08. Anexos

Currículo Resumido: breve currículo do proponente (podem ser inseridos catálogos, folders e clipping).

Cópias de Documentos: 
(  ) Cópia da Carteira de Identidade ou, em caso de estrangeiro, passaporte que evidencie estar em situação regular no país;
(  ) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
(  ) Cópia de comprovante de residência ou declaração que comprove o endereço do artista inscrito;
(  ) Cópia do documento de Inscrição do INSS ou PIS/PASEP.

Portfólio: recorte da produção artística do proponente.

Material Ilustrativo Complementar: material que auxilie a análise da qualidade técnica e artística do projeto (como croquis, esquemas gráficos, mapas, etc.). Anexe material suficiente para não prejudicar a análise do projeto.

Planejamento Orçamentário: descrição da aplicação dos recursos necessários à realização do projeto.


	Termo de responsabilidade


Do participante do VI Concurso de Artes Visuais do Recife
(leia com atenção antes de assinar)

Eu,____________________________________________________________________,
autor da proposta presente neste formulário, solicito minha inscrição no VI Concurso de Artes Visuais do Recife (Prêmio Bolsa de Incentivo SPA das Artes do Recife - 2009). Declaro ter conhecimento e estar de acordo com o regulamento do referido concurso.

Local e data: _____________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________________


