ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC
CHAMADA PÚBLICA PRÊMIO DA RETOMADA DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - No 001/2020
Ficha de Apresentação do Projeto
Apresentação
Título

Categoria

Proponente

Subcategoria

Tele

Email
O que será realizado no projeto?
Descreva o que é o projeto, o que será feito, de forma sucinta

Como será feito?
Descreva quais metodologias. Descreva o que é o projeto, o que será feito, de forma sucinta
Descreva quais metodologias
como se desenvolverá o trabalho, quais etapas...

Objetivos a serem alcançados
Apresente qual ou quais objetivos você pretende alcançar com o seu projeto, ex: quantas pessoas
atendidas, qual problema buscará ser sanado... qual será o resultado ou produto esperado ao final

Ficha técnica
Quem é ou quem são os envolvidos e suas competência e habilidades que vão contribuir para a
execução do projeto

Contrapartida social
Qual ou quais serão as ações de contrapartida que o proponente pretende desenvolver?

Outras Informações
Acrescente informações que julgar importantes -que não possuam espaço nos itens anteriores – ex –
vídeo: qual o formato – como será distribuído- qual a duração
Aquisição de itens – qual será o item, modelo, destino após o projeto ..EX notebook - marca acer – 1tb
de memória – a ser utilizado em oficina de edição – após o projeto será doado a um instituição com
carta comprobatória de doação.
Caixa de guerra e 2 baquetas – aro 12 – serão mantidas para realização da contrapartida social e
continuidade do projeto em edições futuras

Ações Afirmativas: O projeto esta concorrendo em alguma das vagas de ações afirmativas?
Qual?
(

) Negros e Pardos (

) Mulheres Cis ( ) Transexuais ou Travestis

DECLARAÇÃO
Declaro estar de acordo com todas as exigências contidas na CHAMADA PÚBLICA PRÊMIO DE RETOMADA
DA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL e que estou ciente de todos os requisitos para minha
participação e confirmo que me enquadro em todas as regras e exigências da presente chamada, sendo
conhecedor de suas regras para participação e suas proibições.
Declaro, para devidos fins que as informações contidas na presente inscrição são verdadeiras e assumo o
compromisso de apresentar, quando solicitado, os comprovantes originais, bem como estou ciente das
penalidades decorrentes de apresentação de informações falsas no presente instrumento.

( ) LI e CONCORDO.

