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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº 03/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS 

 

ANEXO I - LISTA DE LINGUAGES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

 

• Artes Visuais (HQ, pintura, desenho e fotografia) 

• Áudio / Som 

• Audiovisual (cinema, webséries, minidocs e lives) 

• Circo 

• Dança 

• Moda & Figurino 

• Hip Hop 

• Literatura 

• Música 

• Produção / Empreendedorismo Cultural 

• Teatro e Dramaturgia 

• Técnicas Corporais 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ACEITE 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, bairro 

............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa jurídica: 

representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no endereço 

............, bairro ............, CEP ............, município de ............], declaro que:  

 

a) Conheço e aceito incondicionalmente as regras do presente Edital de 

Credenciamento; 

b) Responsabilizo-me por todas as informações contidas no projeto; 

c) Tenho ciência de que o credenciamento como oficineiro não gera automaticamente 

direito às contratações e que, mesmo credenciado, a Secretaria de Cultura E 

Eventos não tem obrigatoriedade de efetivar minha contratação, pois esta fica 

condicionada aos critérios de interesse público, de adequação à programação 

cultural e de disponibilidade orçamentária de cada equipamento; 

d) Em caso de seleção, responsabilizo-me pelo cumprimento da agenda acordada 

entre o equipamento municipal e o Oficineiro, no tocante ao local, data e horário, 

para a realização da Oficina; 

e) Declaro que não sou servidor público municipal nem possuo laços de parentesco de 

em primeiro grau com nenhum membro da comissão de avaliação e/ou julgadora; 

f) Estou ciente de que a contratação não gera vínculo trabalhista entre a 

Municipalidade e o Contratado. 

 

 

............, ............ de ............ de 2021 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM 

 

Eu, ............, RG nº ............, CPF nº ............, domiciliado no endereço ............, bairro 

............, CEP ............, município de ............, [em caso de proponente pessoa jurídica: 

representante legal da pessoa jurídica ............, CNPJ n° ............, sediada no endereço 

............, bairro ............, CEP ............, município de ............], venho por meio desta 

AUTORIZAR o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos 

e nas diversas mídias sociais e na internet, para ser utilizada pela Secretaria de Cultura e 

Eventos de Louveira e pela Prefeitura Municipal de Louveira, bem como, em todos os 

possíveis materiais de divulgação que sejam relacionadas aos trabalhos a serem 

desenvolvidos nas oficinas culturais da Secretaria de Cultura e Eventos, referentes ao Edital 

de Credenciamento nº 03/2021. A presente autorização é concedida a título gratuito, sem 

ônus para a Municipalidade e por tempo indeterminado, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e, eventualmente, no exterior, desde que não 

haja lucro direto sobre o mesmo material produzido. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.  

 

 

............, ............ de ............ de 2021 

 

 

 

................................................................................................... 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE OFICINA 

 

TÍTULO DA OFICINA  

OFICINEIRO  

DATA  HORÁRIO  

TURMA  FAIXA ETÁRIA  

QTD. 
PARTICIPANTES 

 
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

 

 

EMENTA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ATIVIDADES, DINÂMICAS E AÇÕES) 

 

METODOLOGIA DA AULA A SER APLICADA  

 

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO (PARÂMETROS) 

 

RECURSOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE AULA 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS, SITES, ARTIGOS E AUDIOVISUAL (LINKS) 
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS DE ATIVIDADE ACEITOS 

 

N. ÁREA CNAES 

1 Artes Visuais 
Qualquer um dos elencados no item 3 e 10, mais os 
CNAEs 1813-0/01, 1813-0/99, 1821-1/00, 4789-0/08, 8299-
7/99, 9002-7/02 e 9529-1/99. 

2 Áudio / Som Qualquer um dos elencados no item 13 

3 Audiovisual 5912-0/99, 7420-0/01, 7420-0/02, 7420-0/03 e 7722-5/00. 

4 Circo Qualquer um dos CNAEs elencados no item 5, 9, 15 e 16. 

5 Dança Qualquer um dos CNAEs elencados no item 4, 15 e 16. 

7 Cultura tradicional 
Qualquer um dos CNAEs elencados do item 1 ao 5 dessa 
tabela, e, do item 8 ao 16 da mesma. 

8 Moda & Figurino 
1321-9/00, 1340-5/01, 1340-5/99, 1351-1/00, 1352-9/00, 
1353-7/00, 1359-6/00, 1412-6/01, 1412-6/02 e 1412-6/03. 

9 Dramaturgia Qualquer um dos CNAEs Elencados no item 5, 9, 15 e 16 

10 Fotografia Qualquer um dos CNAEs elencados no item 3 

11 Hip Hop Qualquer um dos CNAEs elencados no item 5 e 16. 

12 Literatura 
Qualquer um dos CNAEs elencados do item 1 ao 11 dessa 
tabela e do item 13 ao 16 da mesma. 

13 Música 
3220-5/00, 3319-8/00, 4756-3/00, 7729-2/02, 8592-9/03, 
8599-6/05, 8599-6/99, 9001-9/02, 9001-9/06 e 9529-1/99. 

14 
Produção / Gestão /  
Empreendedorismo Cultural 

Qualquer um dos itens elencados do item 1 ao 13 dessa 
tabela, e do 15 ao 16 e os CNAEs 7739-0/03 e 8599-6/04. 

15 Teatro 
5912-0/01, 8592-9/02, 8592-9/99, 8599-6/05, 8599-6/99, 
9001-9/01, 9329-8/99, 9329-8/99, 9602-5/02 e 9609-2/99. 

16 Técnicas Corporais Qualquer um dos CNAEs elencados nos itens 4, 5, 11 e 15 

 

Observação: 

Caberá a Secretaria de Cultura e Eventos, em casos não previstos, avaliar se a área de atuação é compatível com o objeto 

de cada profissional inscrito. Em caso de proponente Microempreendedor Individual – MEI, as atividades compatíveis serão 

analisadas na atividade principal ou secundária devidamente demonstradas no Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual e o proponente deverá comprovar em seu Certificado o CNAE compatível com o objeto deste 

Edital. Em caso de pessoa física, além das devidas comprovações de cursos de nível superior ou técnico, serão analisados 

documentos e comprovantes em associações, cooperativas ou os devidos órgãos de classe, tais como SATED, OMB, 

Cooperativa Paulista de Teatro, Abramus entre outros, assim como DRT.  


