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ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A II MOSTRA COLETIVA DOS ARTISTAS DE UBATUBA 

 
      DADOS DO ARTISTA 

Nome Completo:  
Nome Artístico (Será utilizado para fins de divulgação): 
E-mail: Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
RG: CPF: 
Tel.:  Cel.: 
Endereço: Nº 
Bairro: Cidade-UF: CEP: 
 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco: Agência: 
Conta Corrente (        )              Conta Poupança (        )               
N° da conta bancária: 
Chave PIX: 
 

DADOS DA OBRA 1 
Título: 

Dimensões: 
Está à venda?      (    )Sim     (   ) 
Não 
 Técnica: Valor da Obra: R$ 

Memorial descritivo: 
 
 
 

DADOS DA OBRA 2 
Título: 

Dimensões: 
Está à venda?      (    )Sim     (   ) 
Não 
 Técnica: Valor da Obra: R$ 

Memorial descritivo: 
 
 
 

(      ) Declaro que li e concordo com os termos do EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO N°03/2021 PARA 
INSCRIÇÕES DA II MOSTRA COLETIVA DOS ARTISTAS DE UBATUBA. 
 

Ubatuba, _______ de __________________________________ de 2021. 
  
 

_________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

 
Eu, __________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF/MF sob o número ________________________________, 
declaro que estou ciente e concordo por livre e espontânea vontade que a não 
retirada da (s) obra (s) em tempo hábil, conforme o previsto no Edital, representa a 
adesão ao presente, inclusive com a doação definitiva dos direitos autorais. Ficando 
a Fundart autorizada a fazer uso que melhor lhe convier, inclusive leiloar, doar ou 
incorporar ao seu patrimônio. 

 
Ubatuba, _____ de __________________ de 2021. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura  
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ANEXO IV 
AUTODECLARAÇÃO  

 
 

Eu, ______________________________________________ inscrito (a) no CPF/MF sob 
o número ____________________________, declaro para fins de participação no presente Edital, 
que cumpro os seguintes requisitos: 4.1 – artistas locais pessoas físicas, residentes e domiciliadas 
em Ubatuba, com pelo menos 02 (dois) anos de residência, maiores de 18 anos; 16.1 – Os 
trabalhos deverão ser de sua própria autoria; e 16.2 - Os trabalhos deverão ser atuais (que não 
tenham sido produzidos antes do ano de 2018). 

 
Ao se inscrever, o artista declara que todas as informações prestadas são verdadeiras, 

bem como que seus trabalhos não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade 
intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal, eximindo a 
Fundart, a Prefeitura Municipal de Ubatuba ou seus parceiros comerciais, por qualquer litígio ou 
ação judicial daí decorrente 

Declaro ainda que as informações prestadas nesse documento são verdadeiras ficando 
sujeito a sanções administrativas, civil e criminal caso essas informações sejam inverídicas. Por 
fim, estou ciente de que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, conforme dispositivo in verbis: 

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante (Vide Lei nº 7.209, de 1984) - CP - Decreto Lei nº 2.848 
de 07 de Dezembro de 1940”. 

 

Ubatuba, _____ de __________________ de 2021. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/CP-Decreto-Lei-n-2.848-de-07-de-Dezembro-de-1940#art-299
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/CP-Decreto-Lei-n-2.848-de-07-de-Dezembro-de-1940#art-299
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ANEXO V 
 FICHA DE RECURSO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO N°03/2021 PARA INSCRIÇÕES DA II MOSTRA 
COLETIVA DOS ARTISTAS DE UBATUBA  
 
À Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart 
Comissão de Seleção 
 
Nome___________________________________________________________________________________, 
 
CI/RG n° _____________________________, CPF/MF n°_________________________________________,  
 
residente e domiciliado na Av/Rua ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, na cidade de 
 
_________________________________, vem por meio deste REQUERER a reconsideração/ recurso sobre a  
 
decisão da Comissão de Seleção sobre a __________________________________ (Habilitação ou  
 
Classificação) cultural, de acordo com o previsto no Edital de Licitação de Concurso Público N°03/2021 para  
 
Inscrições da II Mostra Coletiva dos Artistas de Ubatuba, pelos motivos abaixo descritos: 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
____________________, ________ de _________________________ de ______ 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura  
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ANEXO VI 
ETIQUETA PARA ENVIO DA OBRA 

 
INFORMAÇÕES DA OBRA  

Nome Completo: 
Nome Artístico (Será utilizado para fins de divulgação): 
Título: 

Técnica: Está à venda?      (    )Sim     (   ) 
Não 

Materiais utilizados: Valor da Obra: R$ 
Dimensões: 
Data da produção: 
 
 

INFORMAÇÕES DA OBRA  
Nome Completo: 
Nome Artístico (Será utilizado para fins de divulgação): 
Título: 

Técnica: Está à venda?      (    )Sim     (   ) 
Não 

Materiais utilizados: Valor da Obra: R$ 
Dimensões: 
Data da produção: 
 
 
 
Atenção: No caso de seleção, as etiquetas deverão ser anexadas no verso das obras.  

 

 


