
 
MINISTÉRIO DA CULTURA 

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA 
COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA 

 
 

Anexo 01 
Formulário de Inscrição de Entidades 

Edital de Convocação – CNIC 2011/2012  
1 - Dados Gerais da Entidade 

 
Razão social da entidade: 
 
Endereço sede: 
 
CNPJ: Telefone 1: 

Cidade:      Telefone 2: 

CEP:                                           Fax: 

Sitio na internet: E-mail: 

   É entidade representativa de setor cultural/artístico    É entidade representativa do empresariado 
nacional 

2 - Área Cultural de Atuação Predominante 
(preenchimento exclusivo das entidades de caráter cultural e artístico) 

   Artes cênicas      Artes visuais, arte digital e eletrônica  
 

   Audiovisual    Patrimônio cultural material e imaterial, 
inclusive museológico e expressões das 
culturas negra, indígena, e das populações 
tradicionais                                                                           

   Música     Humanidades, inclusive a literatura e 
obras de referência.                                
 

3 – Documentação obrigatória 
 

 Cópia autenticada do atual estatuto social ou do contrato social, conforme o caso, devidamente 
registrado no órgão competente. 

 Cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria e do termo de posse ou ato de nomeação dos 
seus diretores, conforme o caso, devidamente registrados no órgão competente. 

 Cópia autenticada do documento legal de identificação de cada um dos dirigentes, que comprove 
idade superior a 18 anos, contenha foto, assinatura, número da Carteira de Identidade e do CPF. 

 Relatório anual contendo as atividades culturais do último triênio - anos de 2007/ 2008 e 2009 
 

3.1 – Comprovação de atuação nacional da ent idade na sua área cultural 
predominante ou na representação do empresariado 

  Promoção/copromoção de atividades culturais em 
pelo menos um estado de cada região brasileira, 
comprovada por meio de documentação que ateste as 
atividades realizadas, tais como folders, jornais e 
outras produções midiáticas, que contenham, 
minimamente, o período de realização e o local de 
execução da atividade, possibilitando a aferição da 
veracidade das informações apresentadas.  

  Existência de sócios, associados ou 
membros em pelo menos um estado de cada 
região brasileira, comprovada por meio de 
apresentação de ficha de filiação/associação 
que contenha, minimamente, nome completo, 
data de filiação/associação, endereço, 
telefone, data de nascimento, CPF, RG e 
assinatura do filiado/associado. 

 



4 - Dados do Representante Legal 
 

Nome: 

Endereço: 

Cidade:   CEP: 

Vínculo com a entidade: Telefone residencial 

Celular Telefone comercial  

Sitio na internet e-mail 

5 – Declarações  
 

  Declaro que encaminharei, no prazo do Edital, toda a documentação que comprova os itens acima 
declarados e certifico que conheço o Edital de Convocação e que concordo com os termos do Edital e 
seus Anexos. 

  Declaro estar regular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

  Declaro estar regular com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

  Declaro estar regular com a Dívida Ativa da União (DAU) 

  Declaro estar regular com a Certidão de Quitação de Tributos Federais (CQTF) 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


