PASSO A PASSO – EDITAIS
Olá! Neste manual, você irá aprender como se inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc na
cidade de São Paulo.
Primeiro acesse o site SP Cultura, no endereço spcultura.prefeitura.sp.gov.br. Na página
inicial da plataforma, procure pelo botão "Inscreva-se" e clique nele.

Nesta tela, você poderá acessar a área de inscrição com uma conta do SP Cultura já
existente, ou criar uma conta nova. Se você ainda não tem uma conta, preencha o
formulário que aparece do lado direito da tela com seu nome, email e CPF. Escolha a
senha que você irá utilizar para acessar sua conta.

A senha deve conter:
- uma letra maiúscula
- uma letra minúscula
- um caractere especial
- um número
- no mínimo seis caracteres

Confirme a senha que você criou. Em seguida, clique no primeiro quadrado para
informar que aceita a política de privacidade e os termos de condições do uso da
plataforma, e no segundo quadrado para confirmar que não é um robô. Então, clique
em "Criar conta".

Agora, você deverá acessar o sistema preenchendo os campos do lado direito da tela
com o seu e-mail ou CPF e a senha que você acabou de criar. Clique no quadrado ao lado
de "Não sou um robô" e, em seguida, clique em "Entrar".

Na tela seguinte, você irá escolher se deseja se inscrever para o auxílio a espaços
culturais ou a um dos módulos dos editais. Clique em "Editais, fomentos e
oportunidades".

Agora, você deverá escolher em qual dos oito módulos deseja se inscrever. É só clicar
em um deles pra ser levado à tela do módulo desejado.

Nesta tela, você deverá escolher o agente responsável pela inscrição.

Em seguida, clique em "Fazer Inscrição".

Preencha todos os campos do formulário, e não se esqueça de anexar os documentos
obrigatórios. Você pode encontrar os modelos dos formulários de inscrição no final
deste documento.

Quando terminar, clique em "Enviar inscrição".

Inscrição concluída. Agora é só aguardar a divulgação dos resultados. Boa sorte!

ANEXOS – 1º EDITAL ALDIR BLANC DE APOIO À CULTURA DA CIDADE DE SÃO PAULO:
1- Formulário de inscrição para o MÓDULO I - Maria Alice Vergueiro - artistas,
coletivos, grupos artístico-culturais e produtores independentes de múltiplas

linguagens (exceto audiovisual).
2- Formulário de inscrição para o MÓDULO II - Chica Xavier - coletivos culturais,
comunidades de povos originários, de culturas populares, ciganas, de matrizes
africanas, irmandades e outros detentores de tradições de saberes e fazeres, que
realizam festas populares e/ou outras atividades que promovem o patrimônio
cultural imaterial na cidade de São Paulo.

3- Formulário de inscrição para o MÓDULO III - Gésio Amadeu - trabalhadores do
setor técnico da cultura, que atuam em projetos, espaços, exposições,

espetáculos e demais atividades culturais.
4- Formulário de inscrição para o MÓDULO IV - Miss Biá - agentes culturais,
produtores culturais independentes e educadores culturais que realizam
atividades de promoção cultural e valorização da cultura através de processo
formativo, articulação em rede e ações de fortalecimento da cultura como
direito à cidadania.

5- Formulário de inscrição para o MÓDULO V - Daisy Lúcidi - reconhecimento pelo
conjunto da obra e produção cultural para profissionais da cultura, mestres de
cultura e/ou guardiões da memória e da cultura de história tradição oral com
mais de 60 anos que atuem e/ou atuaram culturalmente na cidade de São Paulo.

6- Formulário de inscrição para o MÓDULO VI - Antonio Bivar - roteiros e textos
criativos de audiovisual, teatro, dança, circo, artes visuais e literatura já
desenvolvidos ou em desenvolvimento na cidade de São Paulo.

ANEXOS – 1º EDITAL ALDIR BLANC DE APOIO AO AUDIOVISUAL DA CIDADE DE SÃO
PAULO:
1- Formulário de inscrição para o MÓDULO I - Finalização de Longas Metragens
de Baixo Orçamento.
2- Formulário de inscrição para o MÓDULO II - Curtas Metragens.

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO I - Maria Alice Vergueiro

Número da Inscrição

Categorias
A premiação do módulo I é dividida em 3 (três) categorias e o interessado deverá selecionar apenas uma categoria e um prêmio em que
quer ser selecionado neste módulo.

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.
Agente responsável pela inscrição *

Instituição responsável
Não informado
Coletivo
Não informado

Tipo de Proponente obrigatório

 CPF (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
___.___.___-__

Subprefeitura
Selecione a opção de subprefeitura conforme endereço preenchido

 Endereço Completo obrigatório (Este campo será salvo no agente coletivo)
Insira o endereço completo do representante jurídico

CEP

l

Trocar agente



Adicionar



Adicionar

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Estado

Selecione

Cidade

Selecione

 Email (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
 Telefone (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
(__) _________

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA
e que me RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração Pública
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo
cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui vinculo com o municipal da cidade de São Paulo
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em
conformidade com o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na
proposta apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo,
informarei tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

Portfólio e/ou Curriculum do Artista, coletivo e/ou grupo artístico obrigatório
Portfólio atualizado com breve histórico das ações e atividades culturais realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade de São Paulo,
contendo imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que comprovem a atuação na cultura e no município
adicionar

Descreva, detalhadamente, quais ações serão desenvolvidas as atividades após recebimento do prêmio.

Indique na descrição quais serão os impactos positivos tanto pessoais quanto para o coletivo/grupo/núcleo envolvido

Indique e detalhe a quantidade de beneficiários diretamente envolvidos com as atividades premiação e com as ações
desenvolvidas. Considera-se beneficiários os técnicos, artistas e público envolvidos nas ações (se puder indique os nomes e
CPF das pessoas)

Indique e detalhe a quantidade de pessoas indiretamente envolvidos com as atividades premiação e com as ações
desenvolvidas. Considera-se beneficiários os técnicos, artistas e público envolvidos nas ações.

Qual principal público beneficiário das atividades?

Quais produtos esperados que devem ser gerados pelas atividades desenvolvidas (oficinas, teatro, cartilhas, livros,
borderôs, vídeos e registros fotográficos, sites entre outros)? Detalhe:

Quanto, em percentual, a verba do prêmio representa para a sustentabilidade do artista, do coletivo, do grupo e/ou
núcleo? E para os beneficiários diretos e indiretos?

Vínculo com o território. Em qual território as ações e atividades irão acontecer (descreva o bairro, distrito e
microrregião)?

Descreva de forma detalhada o vínculo das ações com o território:

Descreva as linguagens utilizadas nos projetos e ações culturais a serem realizados no território:

Comprovante de inscrição no CPF ou CNPJ, com 2 (dois) anos de existência. na data de inscrição obrigatório



Enviar

Comprovante de Residência ou Sede obrigatório



Enviar

Dados Bancários: Instituição Bancária
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do proponente jurídico

Dados Bancários: Agência
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do proponente jurídico

0/4

Dados Bancários: Dígito da Agencia
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do proponente jurídico

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do proponente jurídico

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição. Depois de enviada, não será mais possível editála.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA
CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO II - Chica Xavier

Número da Inscrição

A premiação do módulo II é dividida em 2 (duas) categorias e o interessado deverá
selecionar apenas 1 (uma) categoria de prêmio a que quer concorrer neste módulo.
Selecione uma categoria

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

Agente responsável pela inscrição *

Coletivo *
Não informado

l

Trocar agente



Adicionar

 Nome do Coletivo obrigatório (Este campo será salvo no agente
coletivo)

 Nome Completo do responsável pela Inscrição (Este campo será
salvo no agente responsável pela inscrição)

 CPF obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)
___.___.___-__

 Gênero obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)

Não Informar

 Email obrigatório (Este campo será salvo no agente coletivo)
Insira o email do coletivo

 Telefone obrigatório (Este campo será salvo no agente coletivo)
Insira o telefone de contato do coletivo

 Endereço completo obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)
CEP

Logradouro

Complemento

Número

Bairro

Estado

Cidade

Selecione

Subprefeitura obrigatório
Insira a subprefeitura conforme endereço adicionado

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração
Pública obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não vinculo com o municipal da cidade de São Paulo
obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação obrigatório
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

 Portfólio e/ou Curriculum do coletivo e/ou cartas de referências
obrigatório (Este campo será salvo no agente coletivo)
Portfólio atualizado com breve histórico das ações e atividades culturais
realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade de São Paulo, contendo
imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que comprovem a atuação
na cultura e no município. Caso o interessado inscrito não possua um
portfólio conforme solicitado serão aceitas cartas de referência de empresas
e prestadores de serviço que ateste o acúmulo de conhecimento e histórico
do coletivo. Tal carta deve estar em papel timbrado (dados da empresa ou do
prestador de serviço) e assinada pelo responsável.
adicionar

Descreva, detalhadamente, como serão desenvolvidas as atividades
após recebimento do prêmio. obrigatório

Indique na descrição quais serão os impactos positivos tanto
pessoais quanto para o coletivo/grupo/núcleo envolvido
obrigatório

Indique e detalhe a quantidade de beneficiários diretamente
envolvidos com as atividades premiação e com as ações
desenvolvidas. Considera-se beneficiários os técnicos, artistas e
público envolvidos nas ações obrigatório

Indique e detalhe a quantidade de pessoas indiretamente
envolvidos com as atividades premiação e com as ações
desenvolvidas. Considera-se beneficiários os técnicos, artistas e
público envolvidos nas ações. obrigatório

Qual principal público beneficiário das atividades? obrigatório

Quais produtos esperados que devem ser gerados pelas atividades
desenvolvidas (oficinas, teatro, cartilhas, livros, borderôs, vídeos e
registros fotográficos, sites entre outros)? Detalhe: obrigatório

Quanto, em percentual, a verba do prêmio representa para a
sustentabilidade do artista, do coletivo, do grupo e/ou núcleo? E
para os beneficiários diretos e indiretos? obrigatório

Vínculo com o território. Em qual território as ações e atividades
irão acontecer (descreva o bairro, distrito e microrregião)?

obrigatório

Descreva de forma detalhada o vínculo das ações com o território:
obrigatório

Descreva as linguagens utilizadas nos projetos e ações culturais a
serem realizados no território: obrigatório

Documento de identidade e/ou inscrição no CPF obrigatório



Enviar

Comprovante de residência obrigatório



Enviar

Dados Bancários: Instituição Bancária obrigatório

Dados Bancários: Agencia obrigatório
Insira os dados bancários do representante do coletivo

0/4

Dados Bancários: Dígito da agencia obrigatório
Insira os dados bancários do representante do coletivo

0/1

Dados Bancários: Conta corrente obrigatório
Insira os dados bancários do representante do coletivo

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA
CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO III - Gésio Amadeu

Número da Inscrição

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.
Agente responsável pela inscrição *

 Nome Completo obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)

 Data de Nascimento (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)

l

Trocar agente

 CPF (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
___.___.___-__

 Email (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
 Telefone (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
(__) _________

 Gênero (Este campo será salvo no agente coletivo)
 Raça ou Cor (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)

Não Informar

 Endereço completo (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)
CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Estado

Selecione

Subprefeitura

Cidade

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração
Pública
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Não possui vinculo com o municipal da cidade de São
Paulo
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

 Portfólio e/ou Curriculum (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)
Portfólio atualizado com breve histórico das ações e atividades culturais
realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade de São Paulo, contendo
imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que comprovem a atuação
na cultura e no município
adicionar

Comprovante de residência obrigatório



Enviar

Documento de identidade e/ou inscrição no CPF obrigatório



Enviar

Dados Bancários: Instituição Bancária

Dados Bancários: Agencia obrigatório

0/4

Dados Bancários: Dígito da Agencia

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente obrigatório

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA
CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO IV - Miss Biá

Número da Inscrição

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.
Agente responsável pela inscrição *

Instituição responsável
Não informado

Tipo de Proponente obrigatório

 Nome Completo obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)

l

Trocar agente



Adicionar

 CPF (Este campo será salvo no agente coletivo)
__.___.___/____-__

 Data de Nascimento (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)

 Email (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
 Telefone (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
(__) _________

 Gênero (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
Não Informar

 Raça ou Cor (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)

Não Informar

 Endereço completo (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)
CEP

Logradouro

Complemento

Bairro

Número

Estado

Selecione

Cidade

Selecione

Subprefeitura

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração
Pública
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Não possui vinculo com o municipal da cidade de São
Paulo
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

 Portfólio e/ou Curriculum (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)
Portfólio atualizado com breve histórico das ações e atividades culturais
realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade de São Paulo, contendo
imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que comprovem a atuação
na cultura e no município
adicionar

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

Documento de identidade e/ou inscrição no CPF ou Cartão do CNPJ
obrigatório



Enviar

Comprovante de Residência ou Comprovante da sede obrigatório



Enviar

Dados Bancários: Instituição Bancária

Dados Bancários: Agencia obrigatório
Caso a inscrição seja de pessoa jurídica insira os dados bancários do
proponente jurídico

0/4

Dados Bancários: Dígito da Agencia
Caso a inscrição seja de pessoa jurídica insira os dados bancários do
proponente jurídico

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente
Caso a inscrição seja de pessoa jurídica insira os dados bancários do
proponente jurídico

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA
CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO V - Daisy Lúcidi

Número da Inscrição

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.
Agente responsável pela inscrição *

 Nome Completo obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)

 Data de Nascimento (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)

l

Trocar agente

 Email (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
 Telefone (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
(__) _________

 Gênero (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
Não Informar

 Raça ou Cor (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)

Não Informar

 CPF (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
___.___.___-__

 Endereço completo (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)
CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Estado

Selecione

Cidade

Selecione

Subprefeitura

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital

DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração
Pública
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Não possui vinculo com o municipal da cidade de São
Paulo
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

 Portfólio e/ou Curriculum ou Cartas de Referencias (Este campo
será salvo no agente responsável pela inscrição)
Portfólio atualizado com breve histórico das ações e atividades culturais
realizadas nos últimos 2 (dois) anos na cidade de São Paulo, contendo
imagens, datas, flyers, links, publicações e relatos que comprovem a atuação
na cultura e no município. Caso o interessado inscrito não possua um
portfólio conforme solicitado serão aceitas cartas de referência de empresas
e prestadores de serviço que ateste o acúmulo de conhecimento e histórico
do coletivo. Tal carta deve estar em papel timbrado (dados da empresa ou do
prestador de serviço) e assinada pelo responsável.
adicionar

Comprovante de residência obrigatório



Enviar



Enviar

Documento de identidade e/ou inscrição no CPF obrigatório
Comprovante de residência

Dados Bancários: Instituição Bancária

Dados Bancários: Agencia

0/4

Dados Bancários: Dígito da Agencia

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DA
CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

MÓDULO VI - Antonio Bivar

Número da Inscrição

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.
Agente responsável pela inscrição *

Coletivo
Não informado

Tipo de Proponente obrigatório

 Nome Completo (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)

l

Trocar agente



Adicionar

 Data de Nascimento obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)

 CPF obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável pela
inscrição)
___.___.___-__

Email obrigatório

 Telefone (Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)

Gênero obrigatório

 Endereço completo obrigatório (Este campo será salvo no agente
responsável pela inscrição)
CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Estado

Selecione

Cidade

Selecione

 Raça ou Cor obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)

Não Informar

Subprefeitura obrigatório

DECLARAÇÃO: Aceite as Regras do Edital obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Possui mais de 18 anos obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui pendências junto à Administração
Pública obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não possui pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não possui vinculo com o municipal da cidade de São
Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
24/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação obrigatório
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

 Texto do Roteiro finalizado ou em desenvolvimento obrigatório
(Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
adicionar

Comprovante de residência obrigatório



Enviar

Documento de identidade e/ou inscrição no CPF obrigatório



Enviar

Dados Bancários: Instituição Bancária obrigatório

Dados Bancários: Agencia

0/4

Dados Bancários: Dígito da agencia obrigatório

Dados Bancários: Conta Corrente

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO AO AUDIOVISUAL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

AUDIOVISUAL - MÓDULO I: Prêmio de
Finalização de Longas Metragens de Baixo
Orçamento
Número da Inscrição

Nome do Projeto obrigatório
Informe o nome do projeto

Tipo de PROPONENTE
Selecione uma categoria

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

Agente responsável pela inscrição *

Instituição responsável

l

Trocar agente

Não informado



Adicionar

Coletivo
Não informado



Adicionar

Nome completo do(a) responsável pelo Coletivo ou responsável
pela Produtora Paulista Independente obrigatório

CPF do(a) responsável explicitado(a) no item anterior obrigatório
___.___.___-__

Email obrigatório

Telefone obrigatório

Endereço completo obrigatório
Endereço completo de onde está localizado o Coletivo ou Produtora

CEP obrigatório
CEP de onde está localizado o Coletivo ou Produtora

Subprefeitura obrigatório
Selecione a subprefeitura que o Coletivo ou Produtora está localizado

Gênero obrigatório
A PROPONENTE deverá ter na figura de seu representante, ou pelo menos
uma pessoa dentro do seu quadro societário no caso de PRODUTORA, ou

pelo menos um(a) membro(a) que seja parte efetiva das ações desenvolvidas
pelo COLETIVO, que representem a opção escolhida para pleitear sua
pontuação dentro dos critérios

Mãe Solo obrigatório
A PROPONENTE deverá ter na figura de seu representante, ou pelo menos
uma pessoa dentro do seu quadro societário no caso de PRODUTORA, ou
pelo menos um(a) membro(a) que seja parte efetiva das ações desenvolvidas
pelo COLETIVO, que representem a opção escolhida para pleitear sua
pontuação dentro dos critérios

 Raça ou Cor obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)
A PROPONENTE deverá ter na figura de seu representante, ou pelo menos
uma pessoa dentro do seu quadro societário no caso de PRODUTORA, ou
pelo menos um(a) membro(a) que seja parte efetiva das ações desenvolvidas
pelo COLETIVO, que representem a opção escolhida para pleitear sua
pontuação dentro dos critérios

Não Informar

Premiação em projetos de LONGAS METRAGENS ou CURTAS
METRAGENS anteriores para roteirista, produtor(a) executivo(a) ou
PRODUTORA PAULISTA INDEPENDENTE/COLETIVO responsáveis pelo
longa metragem inscrito neste EDITAL obrigatório

Premiação em projetos de LONGAS METRAGENS ou CURTAS
METRAGENS anteriores para diretor(a), responsável pelo LONGA
METRAGEM inscrito neste EDITAL obrigatório

LONGAS METRAGENS lançados comercialmente em circuito
exibidor, ou séries em canais de televisão ou plataformas de
streaming obrigatório

Link com acesso ao orçamento de ITENS FINANCIÁVEIS no valor
máximo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) obrigatório
O link de acesso, em caso de utilização de serviços de nuvem como Google
Drive, ou mesmo outros formatos, deve estar com o acesso liberado. Atentese a este ponto e faça um teste com o link antes do envio. Links com
problemas de acesso serão considerados como não enviados.

Link contendo a filmagem da obra até o momento demonstrando
que a mesma se encontra em etapa de finalização (o copião da obra
deverá estar disponível em alguma plataforma de reprodução de
vídeos como YouTube, Vimeo e etc.) obrigatório
O link de acesso, em caso de utilização de serviços de nuvem como Google
Drive, ou mesmo outros formatos, deve estar com o acesso liberado. Atentese a este ponto e faça um teste com o link antes do envio. Links com
problemas de acesso serão considerados como não enviados.

Senha de acesso ao link do copião
No caso de haver senha para acessar o link contendo formato da obra em
finalização.

Link para Portfólio conforme item '5.2.2.3 - iii' do Edital obrigatório
O link de acesso, em caso de utilização de serviços de nuvem como Google
Drive, ou mesmo outros formatos, deve estar com o acesso liberado. Atentese a este ponto e faça um teste com o link antes do envio. Links com
problemas de acesso serão considerados como não enviados.

Comprovante de endereço/boleto. obrigatório

DESCREVA BREVEMENTE O QUE PRETENDE FAZER COM O PREMIO
obrigatório



Enviar

Etapas de pré produção, produção ou pós produção condizentes com o com
o valor recebido de prêmio, módulo escolhido e com o tipo de projeto.

0 / 800

ESTIMATIVA DE PESSOAS CONTRATADAS PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO obrigatório

0 / 400

DECLARAÇÃO: Aceite das Regras do Edital obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto

DECLARAÇÃO: É maior que 18 anos obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Veracidade sobre os pontos de seleção obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que todas as informações contidas nesta
inscrição a respeito de território, gênero, mãe solo, raça, premiação e
exibição, constantes no item 10 'Dos Critérios de Avaliação' deste EDITAL, são
verdadeiras e estou ciente de que prestar informações falsas relativas às
exigências estabelecidas quanto a esta declaração incorre em, além da
penalização prevista em lei, desclassificação do edital e a eventual
necessidade de restituição dos valores contratados, o que poderá acontecer
a qualquer tempo.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação obrigatório

DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei
tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

DECLARAÇÃO: Não possuir pendências junto à Administração
Pública obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não possuo pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não ser servidor público municipal da cidade de São
Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

Dados Bancários: Instituição Bancária obrigatório

Dados Bancários: Agencia obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

0/4

Dados bancários: Dígito da Agência obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

Dados bancários: CPF ou CNPJ atrelado a conta corrente obrigatório

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

h 1ª EDIÇÃO DO PRÊMIO ALDIR BLANC DE APOIO AO AUDIOVISUAL
DA CIDADE DE SÃO PAULO

h

EDITAL

AUDIOVISUAL - MÓDULO II: Prêmio de Curtas
Metragens

Número da Inscrição
spc743317896
Nome do Projeto obrigatório
Informe o nome do projeto

Linguagens
I. Experimental (vídeo arte e videoclipe): 27 (vinte e sete) prêmios de R$5.000,00 (cinco mil
reais) cada; II. Live Action Ficção: 28 (vinte e oito) prêmios de R$15.000,00 (quinze mil reais)
cada; III. Documentário: 28 (vinte e oito) prêmios de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada; IV.
Animação: 17 (dezessete) prêmios de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada. V. Vídeo
depoimento sobre trajetória profissional (Linha exclusiva para profissionais e técnicos do
audiovisual em GRUPO DE RISCO COVID-19): 40 (quarenta) prêmios de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

Agentes (proponentes)
Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

Agente responsável pela inscrição *

Instituição responsável
Não informado

Tipo de Proponente obrigatório

 CPF do(a) responsável explicitado(a) no item anterior obrigatório
(Este campo será salvo no agente responsável pela inscrição)
___.___.___-__

Email obrigatório

Telefone obrigatório

Endereço completo obrigatório
No caso de proponente pessoa física endereço completo onde reside. No
caso de MEI, endereço completo registrado no Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual que pode ser consultado aqui
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitircertificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj .

CEP obrigatório
No caso de proponente pessoa física CEP de onde reside. No caso de MEI,
CEP do endereço registrado no Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual que pode ser consultado aqui
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitircertificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj .

l

Salvar
Trocar agente



Adicionar

Subprefeitura obrigatório
No caso de proponente pessoa física selecione a subprefeitura onde reside.
No caso de MEI selecione a subprefeitura em que se encontra o endereço da
proponente jurídica.

Gênero obrigatório

Mãe Solo obrigatório

 Raça ou Cor obrigatório (Este campo será salvo no agente responsável
pela inscrição)

Não Informar

Link para portfólio conforme item '5.2.3.3 - a' do EDITAL obrigatório
O link de acesso, em caso de utilização de serviços de nuvem como Google
Drive, ou mesmo outros formatos, deve estar com o acesso liberado. Atentese a este ponto e faça um teste com o link antes do envio. Links com
problemas de acesso serão considerados como não enviados.

Comprovante de inscrição no CPF ou CNPJ, com 2 (dois) anos de
existência, da data de inscrição neste EDITAL. obrigatório
Links para emissão do documento - CPF:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consult
apublica.asp / CNPJ:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao
.asp?cnpj=18768971000141

Comprovante de endereço/boleto. obrigatório

DESCREVA BREVEMENTE O QUE PRETENDE FAZER COM O PREMIO
obrigatório



Enviar



Enviar

Etapas de pré produção, produção ou pós produção condizentes com o valor
recebido de prêmio, linguagem escolhida e com o tipo de projeto.

0 / 800
ESTIMATIVA DE PESSOAS CONTRATADAS PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO obrigatório

0 / 400
DECLARAÇÃO: Aceite das Regras do Edital obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que li, conheço e aceito incondicionalmente as
regras do Edital de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto

DECLARAÇÃO: É maior que 18 anos obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que possuo mais de 18 anos conforme Edital
de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Veracidade sobre os pontos de seleção obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que todas as informações contidas nesta
inscrição a respeito de território, gênero, mãe solo e raça, constantes no item
10 'Dos Critérios de Avaliação' deste EDITAL são verdadeiras e estou ciente de
que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto a
esta declaração incorre em, além da penalização prevista em lei,
desclassificação do edital e a eventual necessidade de restituição dos valores
contratados, o que poderá acontecer a qualquer tempo.

DECLARAÇÃO: Escolha de Premiação obrigatório
DECLARO, ainda, que, caso venha a ser premiado em outros editais da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, informarei

tal fato à Secretaria Municipal de Cultura.

DECLARAÇÃO: Não possuir pendências junto à Administração
Pública obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não possuo pendências junto à
Administração Pública e estou em conformidade com o Edital de
Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por
todas as informações contidas na proposta apresentada e pelo cumprimento
do projeto.

DECLARAÇÃO: Não ser servidor público municipal da cidade de São
Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que não sou funcionário público direto ou
indireto da Prefeitura da Cidade de São Paulo e estou em conformidade com
o Edital de Chamamento n.o 25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me
RESPONSABILIZO por todas as informações contidas na proposta
apresentada e pelo cumprimento do projeto.

DECLARAÇÃO: Residência no Município de São Paulo obrigatório
DECLARO, sob as penas da lei, que sou residente na cidade de São Paulo e
estou em conformidade com o Edital de Chamamento n.o
25/2020/SMC/CFOC/SFA e que me RESPONSABILIZO por todas as
informações contidas na na inscrição apresentada.

Dados Bancários: Instituição Bancária obrigatório

Dados Bancários: Agencia obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

0/4

Dados bancários: Dígito da Agência obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

0/1

Dados Bancários: Conta Corrente obrigatório
Caso seja inscrição de pessoa jurídica insira os dados da conta do
proponente jurídico.

Dados bancários: CPF ou CNPJ atrelado a conta corrente obrigatório

Certifique-se que você preencheu as informações corretamente antes de enviar sua inscrição.
Depois de enviada, não será mais possível editá-la.
Enviar inscrição

