GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e
Abastecimento do Distrito Federal- SCIA/RAXXV

ANEXO I
EDITAL 01/2016- 12° ANIVERSARIO DA CIDADE ESTRUTURAL
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo: ________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___ CPF ____________________ RG _______________
Endereço: _____________________________________________________________
Bairro: _______________________ Cidade: _______________ CEP: ______________
E-mail: ________________________________________________________________
Categoria (s) em que se inscreve: ___________________________________________
______________________________________________________________________
Título da proposta: ______________________________________________________
Em qual etapa do 12° ANIVERSÁRIO DA CIDADE ESTRUTURAL o candidato propõe
se apresentar:

Marque X

Etapa

Locais

Datas

01

PONTOS DE CULTURA
NA CIDADE

DIAS 27/01/2016 á
07/02/2016

02

PONTOS DE CULTURA
NA PRAÇA

DIAS 06/02/2015 e
07/02/2016

Declaração:
Na qualidade de proponente do Edital ´´12° aniversário da cidade estrutural``, declaro
conhecer o inteiro teor do edital em questão e seus anexos. O projeto inscrito é de minha
autoria e as informações aqui prestadas são de minha inteira responsabilidade. E, no
caso de ser selecionado, cumprirei as condições estabelecidas neste Edital.
Brasília, _______________________________

____________________________________________________________
Assinatura do proponente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e
Abastecimento do Distrito Federal- SCIA/RAXXV

ANEXO II
EDITAL 01/2016- 12° ANIVERSÁRIO DA CIDADE ESTRUTURAL
ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

Título da proposta: O título deve ser capaz de dar uma ideia concisa e clara de
sua proposta
Apresentação: A apresentação deve responder, de forma resumida ás
questões:
 O que você pretende apresentar no 12° ANIVERSÁRIO DA CIDADE
ESTRUTURAL?
 Para quem se destina a apresentação: identificar o perfil do público alvo
de sua proposta 9faixa etária, gênero, e perfil sociocultural). Deve ficar
claro quem será beneficiado diretamente com a sua proposta.
 Qual a duração da apresentação proposta?
Objetivos: deve ser formulado em até cinco linhas e responder as questões:
 O que você quer alcançar com a apresentação?
 Qual o vínculo que sua proposta tem com a difusão ou de outras artes
transversais a estas (música, teatro, artes visuais, manifestações
populares, etc.?)
Justificativa: Deve ser formulada de modo a responder, ao menos, a estas
questões:
 Qual o significado dessa apresentação para o público do 12°
ANIVERSÁRIO DA CIDADE ESTRUTURAL?
 De que maneira essa apresentação se insere no meio cultural? Existe
alguma inovação? Existe uma contribuição original do artista ou do grupo
para essa prática cultural?
Resultados esperados: Descrever, de forma resumida, os resultados esperados
com o desdobramento da execução da proposta.
Profissionais envolvidos: indique o nome e o perfil dos profissionais envolvidos
e a forma de participação da proposta (se houver).
Portfólio: Em que fique demonstrada a experiência do proponente: currículos,
clipping de imprensa, fotos, declarações, cartas de apoio, certificações, relação
de obras publicadas, etc.).

