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Data Emissão
Núcleo Emitente: Núcleo de Exposições e Programação Cultural
14/02/2022
Assunto: Seleção e contratação de projetos de artistas iniciantes, no âmbito do projeto “Plataforma Conexões”.

Eu,

..........................................................................................................................................................................,
RG nº ..................................., CPF nº ..........................................., residente e domiciliado no endereço
..............................................................................................................................................................................,
bairro ........................................................., CEP ........................, município de ......................................,
Estado de São Paulo, proponente do projeto denominado ....................................................... venho, para os
devidos fins, DECLARAR que:

1. Cumpro integralmente com as condições de participação e não incorro em nenhuma vedação prevista no
Edital, a saber:
a) Não sou funcionário e/ou membro da Diretoria ou dos conselhos do IDBrasil Cultura, Educação e
Esporte.
b) Não sou cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até
o 3º grau, de funcionários e/ou membros do Comitê Convidado;
2. Estou ciente que a inscrição implica na prévia e integral concordância com as normas do Edital.
3. Estou ciente que toda e qualquer despesa para a realização do projeto selecionado será de minha
responsabilidade exclusiva, estando vedado o uso do nome do IDBrasil ou da Secretaria para contratações
de serviços de terceiros ou aquisição de bens e serviços.
4. Estou ciente que os projetos, documentos e declarações a serem encaminhados são de minha exclusiva
responsabilidade, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para o Museu, especialmente
quanto às certidões apresentadas, direitos autorais e encargos trabalhistas. Caso seja detectada alguma
falsidade nas informações e/ou documentos apresentados, estou ciente que meu projeto será desclassificado
imediatamente.
5. Estou ciente que o ônus da participação no Edital, incluídas possíveis despesas com cópias, envio e emissão
de documentos, é de minha exclusiva responsabilidade.
6. Estou ciente que, ao submeter o formulário de inscrição, o IDBrasil ou terceiros designados por ele
utilizará(ão) suas informações (incluindo dados pessoais) para o estritamente necessário à realização do
Edital, aplicando todas as medidas de segurança e confidencialidade previstos legalmente.
.............., ........ de .............. de 2022.

..................................................................................................
Assinatura do Proponente

Obs.: Não validamos documentos com assinatura fixada como imagem.

