
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES 

 

_______________________________________________________________________ 
Av. Gustavo Richard, nº 5000 - 3º andar, Centro - CEP: 88020-292 

(48) 3324 1415  

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE 
 

EDITAL 006/FCFFC/2019    Inscrição nº ________ (a ser preenchido pela FCFFC) 

 

Nome completo do proponente (MEI):          

Nome do artista, grupo ou curador:      _  

Nome artístico:        _  

Característica da proposta: ( ) projeto de artista ( ) projeto de curadoria ( ) projeto de coletivo 

Local e data de nascimento   

CPF:  Identidade:  Órgão expedidor:    

Endereço:                                                 n                

Complemento:          

Bairro:   Cidade:   UF:   CEP   

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

Título da exposição:               

Forma de expressão artística:            

Período sugerido para a exposição:           

Material entregue: 

( ) Projeto detalhado 

( ) Imagens em alta definição das obras (mínimo 5) 

( ) Termo de Compromisso e responsabilidade  

( ) Currículo artístico (somente por email) 

( ) Cópia de material publicado na imprensa sobre o artista e seus trabalhos, se houver (somente por email) 

Observações (se houver): 

 

Doravante inscrito(a) no Edital para Ocupação da GALERIA DE ARTE DO MERCADO PÚBLICO, vem se declarar ciente 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 assume os encargos dos custos e procedimentos de montagem e desmontagem da exposição, em caso 
de seu projeto ser selecionado. 

3. O(A) proponente se compromete a encaminhar à FCFFC, até o prazo de 5 (cinco) dias da data de divulgação do resultado 
da seleção no Diário Oficial do Município de Florianópolis, a documentação exigida no item 5.5 deste edital. 

4. O pagamento do prêmio dependerá do cumprimento integral do que está estabelecido no item 6 deste edital. 

5. A premiação dos projetos contemplados neste edital está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e 
financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. 

 

Florianópolis,                                                                   de 2019. 

 

 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO II 

EDITAL DE OCUPAÇÃO DA GALERIA DE ARTE DO MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Declaro conhecer o Edital de Ocupação da Galeria de Arte do Mercado Público – Sala José Cipriano da 

Silva, que organiza e orienta a realização de eventos artísticos e culturais, ao qual darei pleno cumprimento. 

 

 

 

 Florianópolis,  de  de  . 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Proponente 


