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Gerente de Cultura Esporte e Lazer - RA-XXVIII
Formulário de inscrição para candidatura ao processo de indicação de lista tríplice para o cargo de 
Gerente de Cultura, Esporte e Lazer da Administração Regional do Itapoã - RA-XXVIII

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Nome Completo: *
 

 

 

 

 

3. Telefone/ WhatsApp: *

4. Data de Nascimento *
 
Exemplo: 15 de dezembro de 2012

5. Atua como membro do Conselho Regional de Cultura no âmbito do Distrito Federal?
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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6. Coletivos/Grupos/Movimentos que integra: *
Marcar apenas uma oval.

 Artes Cênicas, incluindo teatro, performance, circo, entre outras manifestações cênicas;

 Artes Visuais, incluindo pintura, escultura, fotografia, artes digitais, instalações, entre
outras;

 Audio visual, rádio, televisão, publicidade, softwares e plataformas, jogos e animação;

 Música, produção cultural, economia criativa, áreas técnicas de som e luz;

 Livro, poesia, escrita, mídia impressa, literatura e contação de histórias;

 Infraestrutura cultural, patrimônio material e imaterial cultural histórico artístico e demais
acervos;

 Manifestações culturais gospel e sacro-religiosas e as culturas populares e tradicionais;

 Criações funcionais intensivas em cultura, tais como, artesanato, cultura digital, designer,
moda, gastronomia;

 Outras formas de linguagem e de expressão cultural e artística;

 Dança, capoeira cultura afrodescendente;

 Outro: 

7. Comprovante de Residência no nome ou declaração pública no nome do proprietário do
imóvel, que comprove residência na cidade por 2 anos: (* entregar fisicamente dentro de
um envelope lacrado juntos com os demais documentos na Administração Regional do
Itapoã). * *
 

 

 

 

 

8. Comprovantes de fazer artístico-cultural - currículos, portifólios, imagens, cartazes,
folderes, reportagens que contenham seu nome ou de sua instituição ou entidade citado
na matéria, etc.-. (*entregar fisicamente dentro de um envelope lacrado juntos com os
demais documentos no protocolo Administração Regional do Itapoã); *
Arquivos enviados:

9. Comprovantes de conhecimento técnico administrativo (*currículos, certificados, títulos,
imagens, DODF, etc. - * entregar fisicamente dentro de um envelope lacrado, juntos com
os demais documentos no protocolo da Administração Regional do Itapoã); *
Arquivos enviados:

10. Base proponente de trabalho (*discorra sua opinião sobre o papel de um Gerente de
Cultura e sua atuação junto à comunidade e ao Conselho Regional de Cultura para
fortalecimento do Sistema Cultural de Itapoã. Elabore bem esta resposta, pois será a base
de sua proposta de trabalho, se preciso utilize o verso da folha): *
 

 

 

 

 



24/05/2019 Gerente de Cultura Esporte e Lazer - RA-XXVIII

https://docs.google.com/forms/d/16obPXWtQ-9tVxsiIDEVMRwD8VnDrbRsxnAmKlemdrt0/edit 3/3

Powered by

11. Utilize o espaço abaixo para acrescentar algo que considere relevante e/ou contributivo
para o processo: *
 

 

 

 

 

É obrigatória a entrega dos documentos comprobatórios e
deste formulário devidamente preenchido, por meio de
envelope lacrado no Protocolo da Administração Regional do
Itapoã - RA-XXVIII, situada na Quadra 378, Conjunto A, A/E n°4,
Del Lago, Itapoã - DF, para maiores informações favor entrar
em contato pelo telefone 3369-9402.
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