
                       
 
 
 
 

INSCRIÇÕES FENADOCE CULTURAL 2021 
 

Inscrições para apresentações artísticas nos segmentos: dança, música, teatro, circo e 

tradições Gaúchas. 

Inscrições para seleção de elenco artístico Fenadoce Cultural 2021. 

 
 

 
1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 1.1. Poderão se inscrever como proponentes artistas e agentes culturais com idade mínima de 

18 anos na data da inscrição ou apresentem autorização devidamente assinada e declaração 

do seu responsável legal; 

1.2. Cada proponente poderá inscrever apenas um trabalho. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do envio do formulário online cujo link 

está disponibilizado em www.fenadoce.com.br. Todos os documentos exigidos em cada 

categoria devem ser anexados nos devidos campos indicados no formulário e somente após 

isso deve ser finalizado o envio da inscrição. 

 

2.1. As inscrições iniciam às 0h01min do dia 18 de janeiro e encerram-se às 23h59min do dia 

25 de janeiro de 2021.  

2.2. No ato da inscrição deverá ser enviado: 

2.2.1 Ficha de inscrição/proposta de apresentação, conforme ANEXO I, em arquivo formato pdf 

de, no máximo, 4MB;  

2.2.2. Carta de anuência, conforme ANEXO II, em arquivo formato pdf de, no máximo, 4MB; 

2.2.3. Currículo. portifólio e/ou release com documentos (recortes de jornal, cartaz, convite, 

ingresso, folheto, links de internet etc.) que comprovem a atuação na área que o concorrente 

pretende participar, em arquivo formato pdf de, no máximo, 4MB; 

2.2.4 Cópia da Carteira de Identidade (RG), do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), PIS ou 

PASEP ou NIT do proponente pessoa física acrescido de cópia do CNPJ para proponentes 

pessoas jurídicas; 

2.2.5 Comprovante da Conta Bancária, em nome do proponente. Considera-se comprovante a 

cópia do cartão do banco, cópia do contrato com a instituição bancária e/ou cópia do 

cabeçalho do extrato bancário, onde conste o número da conta e o nome do correntista. 

2.2.6 Set List (somente para as áreas de música e dança); 

http://www.fenadoce.com.br/


                       
 
2.2.7  Mapa de Palco (somente para a área de música. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. As despesas de produção, equipamentos específicos, eventual transporte, alimentação, 

hospedagem deverão correr por conta exclusiva de cada proponente. 

3.2. Os direitos patrimoniais, autorais e de imagem e licenciamentos de tecnologias 

decorrentes das produções são de inteira responsabilidade dos proponentes. 

3.3.  A produção da Fenadoce 2021 se reserva ao direito de preencher a grade de programação 

de acordo com as necessidades do evento.  

3.4. Os proponentes autorizam, com o ato da inscrição, a divulgação de sua imagem, voz, fotos 

e trabalhos em geral na mídia falada, escrita, televisionada e eletrônica, bem como nos 

materiais de divulgação do evento.  

3.5 Os proponentes inscritos receberão, por e-mail, a confirmação da inscrição. 

3.6. O envio da Ficha de inscrição/Proposta de apresentação e da documentação implica na 

aceitação plena das condições de participação no evento. 

 

4. INFORMAÇÕES 

E-mail: fenadocecultural2021@fenadoce.com.br 

Whatsapp: 53 99123 8917 | 53 99105 7529 
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