ANEXO 1
MODELO FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO - CARAVANA CAREQUINHA
CHAMADA PÚBLICA
CARAVANA CAREQUINHA
CHAMADA PARA PREMIAÇÃO DE COMPANHIAS CIRCENSES
As inscrições estarão abertas a partir das 10:00:00 do dia 09 de fevereiro de 2022
até às 18:00:00 do dia 23 de fevereiro de 2022.
Link para o regulamento: www.caravanacarequinha.com

*Obrigatório

E-mail *

Dados da Empresa Proponente
Informações em conformidade com item 3.4.a

1 - Razão social: *
2 - CNPJ: *
3 - Cartão de CNPJ *
Arquivos:

Representante legal
Dados do sócio ou responsável legal da empresa concorrente:

4 - Nome completo do responsável: *
5 - Cargo/função na empresa: *
6 - E-mail: *
7 - Celular com DDD: *
8 - Telefone fixo: *

9 - Telefone alternativo:
10 - Número do RG: *
11 - Número do CPF: *
12 - RG e CPF ou CNH * Arquivos enviados:

13 - ANEXO 4 - Carta de representação *Arquivos enviados:
Os Grupos/companhias que não forem constituídos legalmente poderão ser formalmente
representados por empresa proponente mediante apresentação de carta de representação (ANEXO
4).

14 - Como ficou sabendo da CARAVANA CAREQUINHA?
Marcar apenas uma oval.
Internet - Sites de busca
Facebook
Instagram
Whastapp ou outros aplicativos de mensagem
Indicação de amigos
Imprensa (jornal, tv, rádio ou outro)

Dados da Proposta
15 - Nome do Grupo/Cia Circense: *
16 - Descreva as principais atividades já realizadas pela Grupo/Cia Circense: *
Currículo resumido com o histórico do grupo e fatos relevantes para a trajetória artística.

17 - Município de atuação do Grupo/Cia Circense: *
Marcar apenas uma oval.
Angra dos Reis
Cantagalo
Conceição de Macabu
Duque de Caxias
Guapimirim

Nova Friburgo
Petrópolis
Resende
Rio Bonito
São Gonçalo

18 - Comprovação de atuação no município: *
*Observar item 4.4 do regulamento

Arquivos enviados:

19 - Nome do espetáculo: *
20 - Sinopse do Espetáculo *
Texto será utilizado para divulgação do espetáculo.

21 - Descreva de forma detalhada o espetáculo: *
Roteiro ou descrição de atos/números apresentados.

22 - Quantos integrantes o espetáculo possui em cena? *
Marque todas que se aplicam.
2 integrantes
3 integrantes
4 integrantes
5 integrantes

23 - Ficha técnica do espetáculo: *
24 - Para a execução dos números do espetáculo, há necessidade
IMPRESCINDÍVEL de equipe técnica própria do Grupo/Cia Circense? (A
viabilidade será avaliada pela produção da CARAVANA CAREQUINHA durante
a seleção dos projetos)
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

25 - Caso tenha respondido "sim" na pergunta anterior, descreva a equipe técnica
necessária:
26 - Duração do espetáculo: *
*observar item 3.2 do regulamento

27 - Estimativa de tempo de montagem do espetáculo: *
Observar a estrutura prevista no item 2.1 do regulamento.

28 - O espetáculo possui algum número aéreo?
29 - Classificação indicativa *
De acordo com manual do Ministério da Justiça
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/classificacao-1/classind-audio-visual-4-edicao-2021.p
df/@@download/file/CLASSIND%20AUDIO%20VISUAL%204%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20202
2.pdf

Marcar apenas uma oval.
Classificação Livre
Classificação 10 anos
Classificação 12 anos
Classificação 14 anos
Classificação 16 anos
Classificação 18 anos

30 - Link para materiais do Espetáculo *
Link de video, teaser, foto, material de divulgação, projeto descritivo, etc. DICA: o proponente pode
enviar vários links ou compartilhar seus documentos em um único link de pasta compartilhada feita
exclusivamente para a proposta.

31 - Nome da oficina *
32 - Tema e sinopse da Oficina: *
*observar item 3.2 do regulamento

33 - Duração da Oficina *
*observar item 3.2 do regulamento

34 - Ficha técnica da oficina *
35 - Observações/informações complementares, se for o caso.

Encontro “Articula Circo/RJ”

🔸 O encontro faz parte de um conjunto de ações, construído a partir da necessidade de articulação

dos profissionais circenses, encaminhada durante a 19ª Convenção Brasileira de Malabarismo e
Circo - CBMCirco, realizada em Rio das Ostras/RJ, em 2018, quando diversos profissionais circenses
de todo o país se reuniram e perceberam a necessidade de um espaço de diálogo constante que
auxilie uma ajuda mútua e cooperativa no processo de viver das artes circenses.

🔸 Quais são as principais dificuldades encontradas pelos profissionais das artes circenses? Quais
as possibilidades reais de organização da classe circense no estado do Rio de Janeiro, para
encontrar soluções para os problemas comuns enfrentados diariamente por seus profissionais?

🔸 O encontro possibilita a reflexão sobre esses e outros temas, através de metodologias

participativas e será realizado na comunidade de Aldeia Velha, em Silva Jardim, no dia 31/03/2022,
das 8:30 - 18:30

36- Envie um vídeo de até 5min, contendo respostas para as seguintes perguntas
-apresentação seu grupo: quando e por quê o grupo foi criado qual a principal missão do
grupo, seja ela social, cultural e/ou artística (por missão, entende-se um objetivo mais
amplo, de vida, ou da prática artística e profissional como um todo)? qual é o cotidiano
profissional do grupo e as principais dificuldades encontradas? o que o grupo almeja
alcançar num futuro próximo e num futuro a longo prazo?
Link para video

37- Quantas pessoas do seu grupo vão participar do encontro "Articula Circo/RJ"? * Marcar
apenas uma oval.
1 integrante
2 integrantes
3 integrantes
4 integrantes
5 integrantes

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

O proponente assume a responsabilidade legal junto à Tapume Produções Artísticas pela
veracidade e autenticidade dos documentos apresentados no momento da inscrição, assim
como pelo cumprimento das obrigações previstas nesta Chamada, decorrentes da
participação e seleção nesta. * Marcar apenas uma oval.
Estou de acordo

Todas as comunicações com os proponentes relacionadas a esta Chamada e à execução
de seu objeto serão feitas pelo e-mail indicado na ficha de inscrição e serão consideradas
plenamente válidas. É de suma importância e de exclusiva responsabilidade do proponente,
que não poderá invocar o não recebimento de determinada mensagem, por qualquer razão,
como causa do inadimplemento de obrigação assumida nesta Chamada.
Marcar apenas uma oval.
 Estou de acordo

Declaro estar de acordo com os termos e condições dispostas na CHAMADA PARA
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIAS CIRCENSES - Projeto Caravana Carequinha, bem
como seus anexos, comprometendo-me a cumprir com as obrigações previstas
Marcar apenas uma oval.
Estou de acordo

