Anexo I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PRÉ-SELEÇÃO
Venho, por meio da presente, solicitar minha inscrição no FESTIVAL DE MÚSICA
AMADOR DE CAMPOS - “CAMPOS CANTA +”, um evento realizado pelo Vereador Helinho
Nahim com o apoio da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e do Deputado Estadual Rodrigo
Bacellar.
Declaro estar ciente de que a mesma implica na total concordância e cumprimento de todas as
normas estabelecidas no Regulamento, bem como declaro, sob as penas da lei, a veracidade da
documentação e informações por mim apresentadas.
O proponente declara estar ciente de que se encontra obrigado, sob as penalidades legais, a
informar a superveniência de fato impeditivo para habilitação, posterior à emissão dos documentos
apresentados para habilitação neste procedimento.
Autorizo expressamente, em caráter irretratável e irrevogável, a utilização e a veiculação
de fotografias, vídeos para fins de publicidade institucional, sem qualquer limitação de número de
inserções e reproduções, conforme descrito no item 7 do Regulamento e seus subitens.
Conforme previsto no Regulamento, a idade mínima para o candidato se inscrever neste evento
é de 18 (dezoito) anos e que só serão aceitas inscrições realizadas por Pessoa Física.
O (a) Candidato (a) deverá anexar à Ficha de Inscrição para Pré-Seleção toda a documentação
descrita no item 4 do Regulamento.
1234-

Nome Completo do(a) Candidato(a): _________________________________________
Nome Artístico do(a) Candidato(a): __________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/_____
Faz parte de algum Grupo Musical? Sim: ( )
Não: ( )
Se Sim, informar o nome do Grupo Musical: _____________________________________
5- Possui material artístico (CD, DVD ou outro) gravado (lançado por gravadora)? Sim: (
)
Não: ( )
Se Sim, informar qual material: _____________________________________
6- Já realizou contrato com algum Órgão Público?
Sim: ( )
Não: ( )
7- Sexo do(a) Candidato(a): Masculino: ( )
Feminino: ( )
8- Endereço Atual do(a) Candidato(a): _________________________________________
Bairro: _______________________________
Cidade: _______________________________
Estado: _______________________________
CEP: ___________________
9- Telefone Fixo: ________________
Telefone Celular: ________________
10- E-mail do(a) Candidato(a): _______________________________
11- Música escolhida: ________________________________
Li o Regulamento de Inscrição (Pré-Seleção) e concordo com todos os termos ali
determinados.
Campos dos Goytacazes, ___ de _________ de 2021.

_____________________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

