ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01 PARA EXPOSIÇÕES 2019

Nome completo e/ou Razão Social: (Em caso de coletiva inserir dados de todos os
participantes)
NOME ARTÍSTICO:
RG:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:

E-MAIL

ENDEREÇO COMPLETO:
BAIRRO:

Nº

CEP:

CIDADE:
TELEFONE:

CELULAR:

MODALIDADE DE EXPOSIÇÃO:
( ) INDIVIDUAL
( )COLETIVA
PERÍODO SUGERIDO:

TÍTULO DA EXPOSIÇÃO:

TÉCNICA (ESPECIFICAR):
Declaro que estou de acordo com os termos do regulamento do edital de credenciamento de
propostas de exposições nº 01 de 2019 do Serviço Social do Comércio - Sesc Acre.
Rio Branco, Acre. ----------- de ----------------------- de -------------.

ASSINATURA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019
PROPOSTAS DE EXPOSIÇÕES EM ARTES VISUAIS - PAUTA 2019

MODELO DE PROPOSTA DE SERVIÇO ARTÍSTICO

Ao Sesc Acre,
Colocamos a disposição do Serviço Social do Comércio – Sesc Acre, o Serviço
Artístico
de
Exposição
__________________________________________________________________ para
participação na programação de Artes Visuais conforme edital de credenciamento nº
01/2019.
Valor do cachê para exposição: R$
Valor de cachê para oficina: R$
Valor de cachê para palestra: R$
Comprometo-me a emitir todos os documentos exigidos no edital para forma de
pagamento conforme itens 5.1, 5.2,5.3,5.4, 5.5 e parágrafo único do edital de
credenciamento.

Rio Branco, Acre. _______ de ____________________________ de __________.

Assinatura
_______________________________________

ANEXO III
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE PARENTESCO

Eu,
________________________________________________________________,
carteira
de
Identidade
RG
nº
______________
e
CPF/CPF
nº
____________________DECLARO, sob penas da Lei, para os devidos fins de habilitação
ao processo de credenciamento do Edital n° 01/2019, que não possuo parentesco até
2º grau, com os dirigentes e empregados do Sesc Acre, Senac Acre e federação do
comércio do Acre.
Rio Branco, Acre. _______ de ____________________________ de __________.

Assinatura
_______________________________________

ANEXO IV
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, NOME E OBRA

Pelo presente instrumento, eu, _______________________________, RG nº
________________________, CPF/CNPJ nº________________________ residente e
domiciliado________________________________________________________,
neste ato denominado SIGNATÁRIO, outorga o seguinte termo de autorização:
AUTORIZO, AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DO ACRE o uso de minha
imagem, nome e obra de arte em todo e qualquer material entre fotos, documentos e
outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e
institucional. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas: out-door, busdoor, folhetos em geral
encartes, mala direta, catálogo, folder, convite, cartaz, anúncios em revistas e jornais em
geral, home page, mídia eletrônica, painéis, vídeo-tapes, televisão, programa para rádio,
redes sociais e outros.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro, desta forma, firma o presente, na presença das testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e herdeiros.
Rio Branco, Acre. ______ de ____________________ de _______.

Assinatura
____________________________________________________

Testemunhas:
1ª - __________________________________ CPF:_____________
2ª - __________________________________ CPF:_____________

ANEXO V
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2019
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Eu, ___________________________________________________, portador(a) do RG
nº__________________________
e
CPF/CNPJ
nº
_______________________________, na condição de artista credenciado para seleção
de propostas de exposições em Artes Visuais para a programação 2019 firmo total e
exclusiva responsabilidade pelos equipamentos e materiais de minha propriedade abaixo
relacionados
e
discriminados,
por
mim
conduzidos
para
a
_______________________________________________/local de realização da ação,
para
utilização
na
exposição
_________________________________________________,
abrangendo
tal
responsabilidade os encargos com seguros, fretes, embalagens, transportes, montagem,
manuseio e desmontagem, durante todo o período de realização isentando a
Administração Regional do Sesc Acre de eventuais extravios e/ou danos, totais ou
parciais, de ditos equipamentos e materiais, arcando, portanto, com todos os ônus e
prejuízos porventura oriundos ou decorrentes.
Rio Branco, Acre. ______ de _______________________________ de __________.

Relação discriminativa dos equipamentos e materiais:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Assinatura
______________________________

ANEXO VI
SUGESTÃO DE MODELO ORIENTADOR PARA ELABORAÇÃO DE
PORTFÓLIO
TÍTULO DO PROJETO
ARTISTA (S) PARTICIPANTE (S)/GRUPO/COLETIVO

CURADORIA (opcional)

RELEASE DA EXPOSIÇÃO E ARTISTA
(até 600 caracteres ou 10 linhas)
APRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

METODOLOGIA

ANEXOS

ANEXO VII
FORMULÁRIO DE RECURSO

FORMULÁRIO DE RECURSO
Os candidatos poderão interpor recurso sobre a etapa de seleção no prazo de até 01 dia
útil a contar da data de divulgação da lista de classificados.
Atenção: Os recursos deverão ser entregues e protocolados no setor de cultura do Sesc
localizado na avenida Brasil, 713, Centro.
NOME COMPLETO DO PROPONENTE:

NUMERO DO EDITAL

TITULO DA PROPOSTA

MOTIVAÇÃO DO RECURSO:

LOCAL E DATA:

ASSINATURA:

