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FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO 
  
  

((AA  PPRREEEENNCCHHEERR  PPEELLOO  SSEERRVVIIÇÇOO)) 
F.I. n.º: N.º de referência: 

 
 
Identificação  

Nome (completo): 

Nome artístico: 

Morada: 

Código postal:                   -          Localidade: Distrito: 

Telefone/Telemóvel: Email: 

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

BI/CC: Data de validade: 

NIF: 
 
 
Identificação da obra 

Título: 

Ano de realização: 
 

Técnica: 

 

Materiais (se aplicável): 

 

Especificações da obra (ex. altura, largura, profundidade e/ou diâmetro, peso, resolução e duração): 

Valor do seguro: Valor para venda (iva incluído): 
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Dossiê de candidatura 
 

Descrever ou anexar versão reduzida do currículo, organizada por ordem cronológica decrescente 
(até 500 caracteres): 

 

Descrever ou anexar memória descritiva do projeto, com apresentação, descrição e fundamentação da obra 
(até 500 caracteres): 

Anexar três a cinco imagens da obra, em formato tiff com 300 dpi (ex. várias vistas e pormenores): 

Referir ou anexar as necessidades técnicas para exposição/exibição pública, esquema e calendário de montagem 
(se aplicável): 

Referir ou anexar outros elementos fundamentais à compreensão da obra e ao percurso do candidato  
(ex: portefólio, links, pdfs]: 

 
 
 

         Declaro que li e aceito o disposto nas Normas de participação da Jov’Arte | Bienal Jovem. 
 
         Data: _________________________________ 
 

  
NNoottaa:: A obra só poderá ser levantada mediante a apresentação deste documento, validado pelo serviço. 
                  A ficha de inscrição e os anexos deverão ser remetidos para o email bienaljovarte@cm-loures.pt 
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