
FICHA INSCRIÇÃO PARA O 2ª FESTIVAL DE TALENTOS AMADOR DA ASSPROM – 2019

Data da inscrição: ____/____/_____

Cópia da carteira de identidade ou carteirinha da
ASSPROM (frente)

Cópia da carteira de identidade ou carteirinha da
ASSPROM (verso)

Nome completo:________________________________________________________ Matrícula:_________________

(     ) Adolescente Trabalhador  - Previsão de saída da ASSPROM: Mês: ________________________ Ano:________

(     ) Aprendiz - Turma: ______/_______ Dia de teoria: ___________________ Horário da teoria:_________________ 

Data de desligamento: ___/____/_____ (     ) PPAT   (     ) PPJA  - Data de nascimento: ____/____/____ Idade:______

Telefone celular: _______________________ E-mail pessoal:______________________________________________

Endereço residencial: _________________________________________Telefone residencial: ___________________ 

Nome da Contratante:________________________ Endereço:____________________________________________

Nome da sua chefia:______________ Telefone da chefia:________________ Horário de trabalho:________________

E-mail da chefia:_________________________________________________________________________________

Nome da escola________________________________________________ Horário de 

estudo:__________________

MODALIDADE ESCOLHIDA
(    ) CANTO (INSTRUMENTO) (     ) TEATRO (     ) DANÇA

APRESENTAÇÃO
(    ) INDIVIDUAL (     ) GRUPO – Número de participantes: _____

RESUMO DA APRESENTAÇÃO
*O que você pretende se apresentar? (exemplo: nome da música, do cantor, da peça do autor) 

__________________________________________________________________________________________.

*Como você pretende se apresentar? (tipo de performance).

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

*Esses detalhes serão verificados no dia da audição que está prevista para ser realizada no dia: 18/06/2019 – 

Escolha o melhor horário para sua participação: (   ) 9h ou (   ) 14h 

Qual o valor da tarifa do vale-transporte para o centro: R$________



Autorização do responsável

Eu __________________________________________________________, carteira de identidade número:

_________________ responsável pelo (a) adolescente _________________________________________,

portador(a) da matrícula _________, autorizo-o(a) a participar da audição e do evento 2º Festival de Talento

Amador da Assprom que tem o acompanhamento da ASSPROM.

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2019.

Assinatura do responsável: __________________________________

Contato do responsável: Telefone (     )________- _________ e Celular (     )________- ________

Responsáveis e participantes,
 gentileza ler com atenção as informações descritas abaixo:

Seu filho(a) se inscreveu para participar do 2º Festival de Talentos Amadores da instituição – Festivassprom – e foi

selecionado nos testes de audição para se apresentar. O evento tem por objetivo incentivar manifestações artísticas e

culturais, reconhecer habilidades e revelar talentos e estimular o interesse pelas artes.  Os adolescentes receberão

lanche e certificado de participação. Os três primeiros lugares de cada categoria (dança, música e teatro) poderão

representar a Assprom no 5ª Festival de Talento Amador do FECTIPA que será realizado no Sesc Palladium no dia 17 e

18/09/2019 – 3ª e 4ª feira, apresentação e resultado respectivamente.

Audição:

As vagas são limitadas por isso será realizado uma audição para seleção dos participantes e avaliação do conteúdo da

apresentação. A audição está  prevista para ser realizada no dia 18/06/2019 às 9h ou às 14h no CRJ. A escolha de

horário é do candidato.

Evento:

O evento está previsto para ser realizada no dia 02/08/2019 das 14h às 17h no CRJ para o público, cada participante

poderá levar 02 convidados (amigos ou familiar). O nome completo dos convidados deverá ser repassado até o dia

26/07/2019. Prestigie!  Os candidatos que irão se apresentar devem chegar ao local às  13h para o teste de som, e

devem estar munidos de documento de identidade.

Dúvidas entrar em contato com a Equipe Festivassprom: 

Adriana 3263 1532 / Daniela 3270 2215 / Jéssica 3263 1580 / Tamiris 3263-1587 
festivassprom@assprom.org.br

mailto:festivassprom@assprom.org.br

