FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
EDITAL Nº XX/2018 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Dados Cadastrais
Proponente
Grupo/Agremiação
Categoria
E-mail

Telefone

Informações sobre o Grupo/Agremiação
Data de Fundação do grupo/agremiação
HISTÓRICO DO GRUPO/AGREMIAÇÃO
Faça uma apresentação do grupo/agremiação para que o avaliador possa conhecê-lo. Conte a sua história e descreva suas principais realizações, com ênfase nos últimos dois
anos. Relate os eventos e outras atividades que o grupo/agremiação desenvolve durante o ano.

Responda as questões abaixo para sabermos a respeito da sua contribuição para a manutenção e renovação das suas
tradições.
Selecione ao lado de cada pergunta a opção SIM ou NÃO. Caso a resposta seja positiva, responda à questão proposta.
1 - O grupo/agremiação realiza ações de capacitação de novos agentes? (oficinas de formação em costura, adereço, marcenaria,
solda, música, dança, etc.) Caso positivo, descreva quais são as ações.

.

2 - O grupo agremiação realiza ações com objetivo de transmitir e preservar as suas tradições? Caso positivo, descreva essas
ações.

.

1

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
EDITAL Nº XX/2018 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Informações sobre a realização
PÚBLICO ALVO
(descrever a quem se destina o desfile/evento. Informe qual público deseja atingir com o desfile/evento.) (máximo de 500 caracteres)

Local da Execução

Data

Hora Início

Duração
Estimada

Nº
Componentes

Nº
Músicos

Município

Tipo da Ação

Dados Financeiros
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO APENAS PARA GRUPO/AGREMIAÇÃO INSCRITO POR PESSOA JURÍDICA TIPO ASSOCIAÇÃO
REPRESENTATIVA
ATENÇÃO!!
1. Podem ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para o preenchimento da planilha abaixo.
2. Caso a sua unidade de medida não esteja entre as opções do campo, digite a que for mais adequada à sua despesa.
Descrição da Despesa

Qtde

Unidade

Qtde de
unidade

Valor Unitário

Valor Total
-

Total solicitado à FMC

-
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Dados Cadastrais
Proponente
Grupo/Agremiação
Categoria
E-mail

Telefone

Informações sobre o Grupo/Agremiação
Data de Fundação do grupo/agremiação
HISTÓRICO DO GRUPO/AGREMIAÇÃO
Faça uma apresentação do grupo/agremiação para que o avaliador possa conhecê-lo. Conte a sua história e descreva suas principais realizações, com ênfase nos últimos dois
anos. Relate os eventos e outras atividades que o grupo/agremiação desenvolve durante o ano.

Responda as questões abaixo para sabermos a respeito da sua contribuição para a manutenção e renovação das suas
tradições.
Selecione ao lado de cada pergunta a opção SIM ou NÃO. Caso a resposta seja positiva, responda à questão proposta.
1 - O grupo/agremiação realiza ações de capacitação de novos agentes? (oficinas de formação em costura, adereço, marcenaria,
solda, música, dança, etc.) Caso positivo, descreva quais são as ações.

.

2 - O grupo agremiação realiza ações com objetivo de transmitir e preservar as suas tradições? Caso positivo, descreva essas
ações.

.

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Informações sobre a realização
PÚBLICO ALVO
(descrever a quem se destina o desfile/evento. Informe qual público deseja atingir com o desfile/evento.) (máximo de 500 caracteres)

Local da Execução

Data

Hora Início

Duração
Estimada

Nº
Componentes

Nº
Músicos

Município

Tipo da Ação

Dados Financeiros
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO APENAS PARA GRUPO/AGREMIAÇÃO INSCRITO POR PESSOA JURÍDICA TIPO ASSOCIAÇÃO
REPRESENTATIVA
ATENÇÃO!!
1. Podem ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para o preenchimento da planilha abaixo.
2. Caso a sua unidade de medida não esteja entre as opções do campo, digite a que for mais adequada à sua despesa.
Descrição da Despesa

Qtde

Unidade

Qtde de
unidade

Valor Unitário

Valor Total
-

Total solicitado à FMC

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br

-
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Dados Cadastrais
Proponente
Grupo/Agremiação
Categoria
E-mail

Telefone

Informações sobre o Grupo/Agremiação
Data de Fundação do grupo/agremiação
HISTÓRICO DO GRUPO/AGREMIAÇÃO
Faça uma apresentação do grupo/agremiação para que o avaliador possa conhecê-lo. Conte a sua história e descreva suas principais realizações, com ênfase nos últimos dois
anos. Relate os eventos e outras atividades que o grupo/agremiação desenvolve durante o ano.

Responda as questões abaixo para sabermos a respeito da sua contribuição para a manutenção e renovação das suas
tradições.
Selecione ao lado de cada pergunta a opção SIM ou NÃO. Caso a resposta seja positiva, responda à questão proposta.
1 - O grupo/agremiação realiza ações de capacitação de novos agentes? (oficinas de formação em costura, adereço, marcenaria,
solda, música, dança, etc.) Caso positivo, descreva quais são as ações.

.

2 - O grupo agremiação realiza ações com objetivo de transmitir e preservar as suas tradições? Caso positivo, descreva essas
ações.

.

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br

5

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Informações sobre a realização
PÚBLICO ALVO
(descrever a quem se destina o desfile/evento. Informe qual público deseja atingir com o desfile/evento.) (máximo de 500 caracteres)

Local da Execução

Data

Hora Início

Duração
Estimada

Nº
Componentes

Nº
Músicos

Município

Tipo da Ação

Dados Financeiros
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO APENAS PARA GRUPO/AGREMIAÇÃO INSCRITO POR PESSOA JURÍDICA TIPO ASSOCIAÇÃO
REPRESENTATIVA
ATENÇÃO!!
1. Podem ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para o preenchimento da planilha abaixo.
2. Caso a sua unidade de medida não esteja entre as opções do campo, digite a que for mais adequada à sua despesa.
Descrição da Despesa

Qtde

Unidade

Qtde de
unidade

Valor Unitário

Valor Total
-

Total solicitado à FMC

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br

-
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Dados Cadastrais
Proponente
Grupo/Agremiação
Categoria
E-mail

Telefone

Informações sobre o Grupo/Agremiação
Data de Fundação do grupo/agremiação
HISTÓRICO DO GRUPO/AGREMIAÇÃO
Faça uma apresentação do grupo/agremiação para que o avaliador possa conhecê-lo. Conte a sua história e descreva suas principais realizações, com ênfase nos últimos dois
anos. Relate os eventos e outras atividades que o grupo/agremiação desenvolve durante o ano.

Responda as questões abaixo para sabermos a respeito da sua contribuição para a manutenção e renovação das suas
tradições.
Selecione ao lado de cada pergunta a opção SIM ou NÃO. Caso a resposta seja positiva, responda à questão proposta.
1 - O grupo/agremiação realiza ações de capacitação de novos agentes? (oficinas de formação em costura, adereço, marcenaria,
solda, música, dança, etc.) Caso positivo, descreva quais são as ações.

.

2 - O grupo agremiação realiza ações com objetivo de transmitir e preservar as suas tradições? Caso positivo, descreva essas
ações.

.

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES
CHAMADA PÚBLICA Nº XX/2017 - CARNAVAL 2018
FICHA TÉCNICA

Informações sobre a realização
PÚBLICO ALVO
(descrever a quem se destina o desfile/evento. Informe qual público deseja atingir com o desfile/evento.) (máximo de 500 caracteres)

Local da Execução

Data

Hora Início

Duração
Estimada

Nº
Componentes

Nº
Músicos

Município

Tipo da Ação

Dados Financeiros
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO APENAS PARA GRUPO/AGREMIAÇÃO INSCRITO POR PESSOA JURÍDICA TIPO ASSOCIAÇÃO
REPRESENTATIVA
ATENÇÃO!!
1. Podem ser inseridas tantas linhas quantas forem necessárias para o preenchimento da planilha abaixo.
2. Caso a sua unidade de medida não esteja entre as opções do campo, digite a que for mais adequada à sua despesa.
Descrição da Despesa

Qtde

Unidade

Qtde de
unidade

Valor Unitário

Valor Total
-

Total solicitado à FMC

Rua Felix Pacheco, 1440 - Centro - Teresina, Piauí CEP: 6400-120
Fones: (86) 3215 7815 - Fax: (86) 3215 7820
www.fcmc.pi.gov.br

-
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