
 
ANEXO II - EDITAL DE CONCURSO Nº 

 SELO CIRCO AMIGO DO PARANÁ 

MODELO DE REGISTRO DE MATERIAIS (PORTFÓLIO)

O registro de materiais (portfólio) deve ser enviado no momento da inscrição por meio do 
Sic.Cultura, em arquivo pdf, formato A4, com no mínimo 02 (duas) e máximo 20 (vinte) 
páginas, com até 8MB; 

Nome do proponente  

 

 

Tempo de atuação do circo  

 

 

Apresentação da história do circo e sua relação com  o território paranaense

 

 

 

 

 

Em quantas macrorregiões 
realizadas apresentações do circo. Consultar anexo III para lista de municípios que 
fazem parte de cada macrorregião.

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2021-SECC
SELO CIRCO AMIGO DO PARANÁ – LAB 2021  

  
MODELO DE REGISTRO DE MATERIAIS (PORTFÓLIO)

 

O registro de materiais (portfólio) deve ser enviado no momento da inscrição por meio do 
formato A4, com no mínimo 02 (duas) e máximo 20 (vinte) 

 

Apresentação da história do circo e sua relação com  o território paranaense

Em quantas macrorregiões histórico- culturais do Estado do Paraná já foram 
realizadas apresentações do circo. Consultar anexo III para lista de municípios que 
fazem parte de cada macrorregião.  

 

SECC 

 

MODELO DE REGISTRO DE MATERIAIS (PORTFÓLIO)  

O registro de materiais (portfólio) deve ser enviado no momento da inscrição por meio do 
formato A4, com no mínimo 02 (duas) e máximo 20 (vinte) 

Apresentação da história do circo e sua relação com  o território paranaense  

culturais do Estado do Paraná já foram 
realizadas apresentações do circo. Consultar anexo III para lista de municípios que 



 

Registro de materiais (portifólio), tais como fotog rafias, cartazes, folders, 
audiovisual, publicações na imprensa e publicações em redes socias, que 
comprovem a atuação do grupo/companhia.

 

 

 

 

Reconhecimento: liste comprovação que o grupo/compa nhia tem de 
reconhecimento da comunidade, tais como as teses, o s artigos 
em que foi contemplado, prêmios, entre outros.

 

 

 

 

 

 

Registro de materiais (portifólio), tais como fotog rafias, cartazes, folders, 
audiovisual, publicações na imprensa e publicações em redes socias, que 
comprovem a atuação do grupo/companhia.  

  

Reconhecimento: liste comprovação que o grupo/compa nhia tem de 
reconhecimento da comunidade, tais como as teses, o s artigos 
em que foi contemplado, prêmios, entre outros.  

 

Registro de materiais (portifólio), tais como fotog rafias, cartazes, folders, material 
audiovisual, publicações na imprensa e publicações em redes socias, que 

Reconhecimento: liste comprovação que o grupo/compa nhia tem de 
reconhecimento da comunidade, tais como as teses, o s artigos científicos, editais 


