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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE – MURAL DA CULTURA 

 

EDITAL 007/FCFFC/2019 Inscrição nº ________ (a ser preenchido pela FCFFC) 

 

Nome completo do proponente (artista):       _   

Nome artístico:        _  

Local e data de nascimento   

CPF:  Identidade:  Órgão expedidor:    

Endereço:                                              nº_________ 

Complemento:          

Bairro:   Cidade:   UF:   CEP  

Fone: (      ) Cel.: (     )   E-mail:       

 

Título da exposição:          

Forma de expressão artística:            

Período sugerido para a exposição:           

 

Material enviado por email: 

( ) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I) 

(    )  Proposta de exposição detalhada 

( )  Currículo do artista 

( )  Imagem(ns) da(s) obra(s) em alta definição  

( )  Imagens de outras obras do artista 

( )  Cópia do comprovante de residência atual 

( )  Cópia do comprovante de residência retroativo há 2 (dois) anos 

 

Observações (se houver): 

 

Doravante inscrito(a) no Edital para Ocupação do MURAL DA CULTURA, vem se declarar ciente do edital e de acordo com 
as seguintes condições: 

1. O(A) proponente atesta conhecimento de todos os itens do Edital, cedendo o direito de exibição da mostra e direitos de 
utilização das imagens em materiais de divulgação da PMF/SMCEJ/FCFFC. 

2. O(A) proponente se compromete a encaminhar à FCFFC, quando solicitado, informações complementares para fins de 
divulgação ou ação educativa. 

3. A realização das exposições selecionadas neste edital está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e 
financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. 

4. A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes reserva-se o direito de realizar a programação no Mural da Cultura 
resultante deste edital em partes ou no todo, bem como anular parcial e/ou totalmente o presente edital a qualquer tempo, em 
defesa de seus interesses. 

Florianópolis,                                                                   de 2019. 

 

 

Assinatura do Proponente 

  


