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DIRETORIA DE CULTURA

TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO

Quem pode se credenciar?

● Maior de 18 anos;

● Morador de Campo Limpo Paulista ou da região Metropolitana de Jundiaí (Cabreúva, Itupeva, Jarinu, Jundiaí,

Louveira e Várzea Paulista);

● Ter CNPJ.

Em um documento do WORD, organize os seguintes documentos nesta ordem:

RG ou CNH.

Coloque aqui o seu RG digitalizado.

CPF.

Coloque aqui o seu CPF digitalizado.

PIS (cartão cidadão).

Coloque aqui o seu PIS (cartão cidadão) digitalizado.



Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ.

Coloque aqui o seu comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ ou MEI. (para encontrar este

documento, clique no link: Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

ou se você tiver MEI:

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccme

i

Certificado de Regularidade FGTS da empresa.

Coloque aqui o seu Certificado de Regularidade do FGTS da empresa ou MEI. (para encontrar este documento,
clique no link: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e Dívida Ativa da União da empresa.

Coloque aqui a sua Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União da
empresa ou MEI. Clique no link para emitir a sua Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa ou MEI - CNDT Link:https://www.tst.jus.br/certidao1

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccmei
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/emissao-de-comprovante-ccmei
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://www.tst.jus.br/certidao1


Comprovante de residência recente (até 3 meses) em seu nome ou responsável pela renda familiar (serão aceitos

como comprovantes contas de água, luz, IPTU, telefone ou internet, faturas de plano de saúde ou cartão de

crédito, contrato de aluguel, entre outros).

Coloque aqui o seu comprovante de residência

Currículo corrido.

Escreva aqui o seu currículo corrido em até 05 linhas.

(Exemplo: Maria das Dores é bailarina e coreógrafa. Iniciou seus estudos em 2005 na Escola de Dança Vivarte.

Formou-se no método Bolshoi com Ana Catarina Reis. Apresentou-se em festivais como o de Joinville (2015, 2016,

2017), sendo indicada ao prêmio Melhor Bailarina de Balé Clássico e Repertório na categoria Júnior. Atualmente é

bailarina do grupo Vivarte Dança e participa de mostras regionais como o Enredança de Jundiaí.)

Portfólio.

Organize aqui o seu Portfólio (reúna fotos, certificados, cartazes, flyers que comprovem o seu currículo em ordem

cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente). Coloque a imagem e escreva a legenda com a atividade,

data e local. Obs.: o tempo de experiência conta pontos na avaliação.

Exemplo: Apresentação Escola Vivarte no Teatro Polytheama. 2005



Pas de Deux “O lago dos cisnes” no Festival de Joinville. 21/09/2017.

Coloque quantas comprovações tiver, mas não ultrapasse 6 páginas.

DRT ou carteirinha de Associação dentro de sua área artística (opcional, mas conta pontos extras).

Coloque aqui o documento digitalizado. Serão aceitos DRT, carteirinha de Associação de Artesãos, carteirinha de
cooperativas de sua área artística, certidão de sindicatos de sua área artística, entre outros que comprovem a sua
regularização profissional.


