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ANEXO 1  
EDITAL DE PROPOSTAS VIRTUAIS 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

O formulário de inscrição deverá ser preenchido diretamente na Plataforma Mapa Cultural 

de Sergipe https://mapas.cultura.se.gov.br, servindo este anexo apenas de modelo 

norteador para organização da documentação e elaboração da proposta. 

ATENÇÃO: PARA PREENCHER O FORMULÁRIO É PRECISO TER UMA CONTA 

CADASTRO NO MAPA CULTURAL DE SERGIPE 

https://mapas.cultura.se.gov.br 

DADOS DO 

PROPONENTE 

CONFORME ITEM 4.1 OU 

4.2 

É importante o Proponente estar com os documentos 

atualizados em mãos para preenchimento e envio correto 

dos dados. Incluindo data de nascimento, raça e gênero. 

TELEFONE  

E-MAIL  

CATEGORIA 

CONFORME ITEM 8 

Só será permitido escolher um segmento. 

PÚBLICO-ALVO Infantil, infantojuvenil, adulto, idoso ou todas as idades. 

TÍTULO DA PROPOSTA  

APRESENTAÇÃO E/OU 

SINOPSE 

Texto de apresentação ou sinopse da proposta de forma 

geral para uso em divulgação no site da Prefeitura 

Municipal de Aquidabã/SE  e nas redes sociais. 

JUSTIFICATIVA Apresentar as razões para a realização do proposta. 

METODOLOGIA Descreva as principais ações/atividades a serem 

realizadas, identificando o conteúdo, tempo de 

duração/execução de cada atividade, e outras informações 

específicas importantes. Incluir, repertório musical, nos 

casos das apresentações musicais. 

FICHA TÉCNICA Ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo 

com identificação do CPF e a descrição da função no 

projeto. 

https://mapas.cultura.se.gov.br/
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ANEXAR CURRÍCULO Currículo contendo o nome do Proponente, formação 

profissional (enumere os principais cursos realizados na 

área cultural ou indique se sua formação se deu na 

prática) e experiência profissional (enumere as principais 

realizações e eventos que participou na área cultural). Se 

possível, enviar em formato PDF. 

ANEXAR PORTFÓLIO Anexar cópias digitalizadas e fotos de materiais diversos 

que ajudem os avaliadores a conhecerem melhor a atuação 

do artista, grupo e/ou coletivos,assim como, informar links 

que estejam com visualização pública. Não serão avaliados 

se os links estiverem em privacidade. Se possível, enviar 

em formato PDF. 

DETALHAMENTO DA 

AÇÃO A SER REALIZADA 

 

Descreva as principais ações/atividades do que está sendo 

proposto. 

ANEXAR VÍDEO  Inserir  link do vídeo, nos casos das propostas que 

demandam vídeos gravados. Com exceção das lives 

musicais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


