PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA – CADASTRO CULTURAL

Cadastro de trabalhador(a) da Cultura
(pessoa física que participa da cadeia produtiva dos
segmentos artísticos e culturais, incluídos artistas,
produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores
de Escolas de Arte)
Nome Artístico ou Fantasia
Nome Completo
Nome Social (opcional)
Área de atuação
Gênero
Raça/Cor/Etnia
PCD: ( ) Sim ( ) Não
Identidade
Órgão Expedidor
UF
Data de Emissão
CPF
Cadastro Estadual de Produtor
Cultural (opcional)
NIS/PIS/PASEP/INSS

Data de Nascimento completa
Xx / xx / xxxx
Grau de Instrução
Endereço
CEP
Estado
Cidade
Bairro
Telefone Celular
E-mail
Naturalidade
Nacionalidade
Inscrição em Sindicato, Associação
ou Conselho. Qual ou Quais?

Colegiado Setorial com o qual se
identifica:

Audiovisual
Artesanato
Culturas Populares
Circo
Diversidade Linguística
Dança
Livro, Leitura e Literatura
Memória e Patrimônio
Museus
Música
Teatro

Informações para acessar
benefícios da Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc

1) Recebo auxílio emergencial (

) SIM ( ) NÃO

2) Recebi, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais
e setenta centavos) ( )SIM ( ) NÃO
3) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram
com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?
(Considere a renda de todos que moram na sua casa.)
Resposta: ___________________
4) Quantas pessoas moram na mesma residência e compõem o
núcleo familiar? Resposta:____________________
5) Renda familiar mensal per capita: (Fórmula resposta3/ resposta4)
6) Recebo benefícios previdenciários (
7) Recebo seguro-desemprego (

) SIM ( ) NÃO

) SIM ( ) NÃO

8) Recebo remuneração registrada (

) SIM ( ) NÃO

9) Recebo remuneração na carteira de trabalho (

) SIM ( ) NÃO

- Declaro que resido no Estado do Rio Grande do Sul por, no mínimo, 2 anos (caixa de seleção)
- Declaro que tenho atuação no campo cultural por, no mínimo, 2 anos (caixa de seleção)
- Declaro, sob as penalidades da lei, que as informações prestadas são verdadeiras

