
ANEXO VI 

FUNETEC-PB – Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da 
Paraíba 

Curso de Extensão - Formação de Gestores Culturais da Paraíba  
 

Ficha de Inscrição – para vagas destinadas à sociedade civil organizada 
1. Poder Público (    ) 
2. Sociedade Civil (    )  

3. Cidade em que reside: 

4. Identificação 

4.1 Nome:  

4.2 RG: 4.3 CPF: 

4.4 Data de Nascimento:                                                                                            4.5 Estado Civil: 

4.6 E-mail: 4.7 Fone: 

4.8 Associação, grupo ou coletivo que representa: 

4.9 Endereço profissional: 

  

4.10 Endereço residencial: 

  

4.11 Endereço para correspondência: (  ) profissional (  ) residencial 

5. Região, segundo edital [identificar a região de origem conforme estabelecido no edital] 

5.1 Alto Sertão (  )  
5.2 Médio Sertão (  )  
5.3 Brejo (  )   
5.4 Curimatau/Seridó (  )  
5.5 Agreste / Borborema (  )  
5.6 Cariri (  )  
5.7 Litoral (  ) 

6. Tempo de atuação na área cultural 

6.1  Até um ano (    ) 
6.2  De um até três anos (    ) 
6.3  De três até cinco anos (    ) 
6.4  De cinco até dez anos (    ) 
6.5  Acima de dez anos (    ) 

7. Formação [indicar o ultimo grau de formação e descrever cursos de nível superior] 

5.1 Ensino Médio (  )  
5.2 Superior Incompleto (  )  
5.3 Superior (  )  
5.4 Pós graduado (   ) 

Descrição do curso de pós-graduação 

Nome do Curso Grau Ano de Conclusão 

      

      

      

8. Atuação Cultural Ativa [identificar o que tipo de instituição ou instância de governança representa] 



8.1 Dirigente de órgão público de gestão da cultura (   ) 
8.2 Pertencente ao quadro efetivo do órgão público que representa (   ) 
8.3 Representante de Pontões e Pontos de Cultura (   )      
8.4 Conselho de Cultura (    )    
8.5 Fórum Regional de Cultura (    )  

9. Experiência Profissional Atual [identificar o cargo que ocupa atualmente e vínculo com a instituição para 

avaliação conforme critérios estabelecidos no edital]  
9.1 Órgão de atuação: 

 

9.2 Cargo/Função: 

9.3 Vínculo com a Instituição: 
9.3.1 Efetivo (   )   
9.3.2 Contratado (    )   
9.3.3 Comissionado (   )   
9.3.4 Associado (    )  
9.3.5 Voluntário (    )   
9.3.6 Autônomo (    )   

10. Experiências Profissionais Anteriores [identificar o cargo que ocupa atualmente e vínculo com a 

instituição] 
10.1 Órgão de atuação: 

10.2 Cargo/Função: 10.3 Período de atuação: 

10.4 Órgão de atuação: 

10.5 Cargo/Função: 10.6 Período de atuação: 

11. Atuação em atividades culturais de abrangência regional [listar as atividades, projetos, eventos 

desenvolvidos pelo candidato ou pela instituição que representa] 

11.1 Atividade 11.2 Cargo / Função 11.3 Abrangência 

   

   

   

 
ANEXOS: 
 

i. Comprovante do nível de formação escolar declarado no item 5; 
ii. Todos anexos exigidos no item 3.3.4. 

 
  



ANEXO VII 

 

Carta de intenção [responda por que e para que têm interesse em fazer o curso, explicitando qual a sua área de maior 

interesse. ATENÇÃO, ESTE ANEXO NÃO DEVE SER IDENTIFICADO.] 
 

 


