


O Edital “Murilão” é uma refor-
mulação do que conhecemos 
como “edital da Lei Murilo 
Mendes”. Os objetivos são os 
mesmos: fomentar ações cul-
turais, incentivar artistas a ti-
rarem os seus projetos, livros, 
discos e ideias das gavetas, 
enfim, movimentar o cenário 
artístico de Juiz de Fora com os 
recursos oriundos do Fundo Mu-
nicipal de Cultura. O “Murilão”, 
que podemos entender como um 
“Murilo Mendes” amplificado, é o 
terceiro edital lançado pela Fu-
nalfa em 2021. 

O objetivo é fomentar ações e ini-
ciativas artísticas culturais, indi-
viduais ou coletivas, promovidas 
pelos e pelas agentes culturais 
do município.

VOCÊ PODE SE INSCREVER 
ENTRE OS DIAS:
17 de setembro até 03 de outubro



E A GRANA?
QUANTO VAI SER
INVESTIDO NO MURILÃO?
Ao todo serão distribuídos um milhão de 
reais, e selecionadas propostas em três 
categorias: 

CATEGORIA 1 - projetos de quinze mil 
reais cujo valor líquido final na planilha de 
despesas, após o desconto no IRPF, será de 
onze mil setecentos e quarenta e quatro 
reais e trinta e seis centavos;

CATEGORIA 2 - projetos de trinta mil reais 
cujo valor líquido final na planilha de des-
pesas, após o desconto no IRPF, será de 
vinte e dois mil seiscentos e dezenove 
reais e trinta e seis centavos;

CATEGORIA 3 - projetos de cinquenta mil 
reais cujo valor líquido final na planilha de 
despesas, após o desconto no IRPF, será de 
trinta e cinco mil trezentos e oitenta reais 
e sessenta e quatro centavos;



IMPORTANTE
S A B E R !  
Os recursos serão distribuídos 
por regiões da cidade, sendo 
destinado, no mínimo, 5% dos 
projetos para cada uma das 
regiões. 

Assim como nos primeiros edi-
tais de 2021, o valor será pago 
em parcela única.

Caso não haja demanda de 
alguma das regiões apontadas, 
o recurso destinado a ela será 
distribuído entre as demais 
regiões.



PARA PARTICIPAR
VOCÊ DEVE:
• LER ATENTAMENTE O EDITAL;

• Ter mais de 14 anos (os menores de 
18 anos terão que ir à Funalfa, medi-
ante agendamento, acompanhados 
por responsável, levando toda a doc-
umentação solicitada no Edital);

• Morar em Juiz de Fora há, pelo 
menos, um ano;
 
• Apresentar, na inscrição, um proje-
to artístico-cultural que pode ser de 
formação, produção, circulação e 
pesquisa nas diversas áreas artísti-
cas, tais como: artes urbanas, artes 
visuais, artes cênicas (teatro, circo, 
ópera, performance e dança), audio-
visual, carnaval, cultura popular, 
games, literatura, memória, música, 
patrimônio material e imaterial, 
entre outras possibilidades;

• Apresentar toda a documentação 
solicitada no Edital em cada etapa 
do processo. 



AVALIAÇÃO
DOS PROJETOS
Primeira etapa: para começar, a 
equipe da Funalfa fará uma análise 
de toda a documentação enviada 
por você. Se estiver tudo certinho – 
RG, CPF, comprovante de residência, 
Formulário preenchido e os demais 
anexos solicitados, você passa para 
a segunda etapa de avaliação. 

Segunda etapa*: depois da publi-
cação do resultado da primeira 
etapa, os projetos aprovados serão 
avaliados pela Comissão Municipal 
de Incentivo à Cultura, a Comic, que 
tem autonomia para convidar pes-
soas com notório saber acadêmico 
ou experiência na área temática do 
edital para participar das reuniões.

*Da decisão da COMIC, caberá recurso. A 
pessoa proponente poderá apresentar sua fun-
damentação em até 05 dias corridos, pelos 
mesmos canais de comunicação que usou para 
realizar a sua inscrição.



O QUE A COMIC
IRÁ AVALIAR
E PONTUAR: 
PRIMEIRA VEZ:
proponente que nunca tenha sido contemp-
lado em um Edital do PCMM
10 PONTOS

OBJETIVIDADE: 
proposta bem definida, objetiva e com-
preensível sobre aquilo que se pretende re-
alizar: 
ATÉ 10 PONTOS

AÇÃO AFIRMATIVA: 
proponente de grupo socialmente vul-
nerável, mulheres, adolescentes; negros, in-
dígenas, ciganos; Pessoas trans e travestis; 
Pessoas com deficiência; Beneficiários de 
programas de transferência de renda: 
10 PONTOS NÃO CUMULATIVOS

EXEQUIBILIDADE: 
possibilidade de ser realizado por quem 
propõe (análise da equipe), no prazo 
(análise do cronograma) e orçamento 
previstos (análise da planilha de despe-
sas): 
ATÉ 15 PONTOS

CONTRAPARTIDA SOCIAL:
proposta que tenha coerência entre os ob-
jetivos do projeto e o que é proposto como 
retorno à comunidade, de maneira 
conectada às demandas do município:
ATÉ 20 PONTOS

CONTEÚDO ARTÍSTICO:
proposta que valorize a cultura de seu ter-
ritório e/ou de sua cidade, e que tenha de-
staque no contexto da sua área artística:
ATÉ 35 PONTOS

TOTAL: 100 PONTOS

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1º critério: pontuação no item
“Conteúdo artístico da proposta”;
2º critério: pontuação no item
“Primeira vez”.

*Persistindo o empate, o critério a ser utilizado
será o de maior idade da/do proponente.  
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Neste Edital a contrapartida prevê 
duas modalidades. Se liga! 

MODALIDADE A: Aplicada a proje-
tos que resultem em produtos 
quantificáveis, tais como CDs, 
DVDs, livros, apresentações etc. 
Nesta modalidade o proponente 
deverá, obrigatoriamente, ceder à 
Funalfa, no mínimo, 20% destes.
IMPORTANTE! Em caso de projetos 
que resultem em apresentações, a 
contrapartida deverá ser em apre-
sentações - no mínimo uma apre-
sentação - e não em ingressos. 

MODALIDADE B:  TODOS OS PRO-
JETOS deverão oferecer, ainda que 
atendam aos requisitos da Modali-
dade A, ações de contrapartida 
social. 

Não pira, a gente te explica o que é 
“contrapartida social”. Pega a dica!

COMPROMISSO DE QUEM
RECEBE OS RECURSOS
(CONTRAPARTIDA) 



ESQUECI DE ANEXAR O 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
ATUAL NO FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO, E AGORA?
Vish, agora deu ruim! Como previso 
no item 5.11 do Edital:

5.11. Após a conclusão da inscrição não será 
permitido anexar novos documentos ou infor-
mações ao projeto.

Por isso, lembre-se de conferir 
várias vezes o formulário antes de 
enviar a sua inscrição. Tá, a gente 
sabe que é meio chato e que são 
várias perguntas, mas não deixe de 
revisar todos os dados, combinado?

TENHO MUITAS IDEIAS E QUERO 
INSCREVER DOIS PROJETOS! 
POSSO?
Não. Cada pessoa proponente só 
pode inscrever um projeto e cada 
projeto só pode ser inscrito uma 
única vez no Programa. Massss, 
nada te impede de se inscrever em 

As contrapartidas sociais deverão prever, ao 
menos, uma ação a ser realizada pela equipe do 
projeto em atividades da Prefeitura de Juiz de 
Fora ou em eventos realizados e/ou apoiados 
pela Funalfa.

Consideramos como contrapartidas sociais, 
entre outras, ações como:

Desenvolvimento de atividades paralelas ao 
projeto, com caráter de formação, tais como 
oficinas, espetáculos, palestras, encontros, 
seminários, exposições etc, em zonas rurais 
ou em áreas habitadas por populações urban-
as periféricas;

Práticas que, de maneira geral, permitam a 
popularização da arte e o retorno social à pop-
ulação e que estejam relacionadas à descen-
tralização cultural, como shows e apresen-
tações;

Promoção e valorização de conteúdo artístico 
que destaque o protagonismo feminino, a cul-
tura negra e/ou das demais minorias, os dire-
itos humanos e as políticas afirmativas;

Outras medidas relacionadas às temáticas 
citadas acima sugeridas pelo proponente.

Pra não dar mole!
As ações/medidas previstas na contrapartida 
social não poderão ser custeadas com recursos 
provenientes do Programa Cultural Murilo 
Mendes.

outros editais. Mas se liga, para par-
ticipar de outro edital é preciso ter 
todas as prestações de contas, rela-
tivas ao edital anterior, aprovadas.

SOU PROPONENTE DE UM PRO-
JETO, MAS ME CONVIDARAM 
PARA COMPOR UMA EQUIPE EM 
OUTRA PROPOSTA, POSSO?
Sim! Ser proponente em um projeto 
não te impede de compor equipe 
em outra proposta, mas lembre-se 
de que, assim como não aceitare-
mos proponentes repetidos, proje-
tos repetidos também não pas-
sarão, beleza?

O EDITAL MURILÃO É SOMENTE 
PARA PROJETOS INDIVIDUAIS?
Não! Este edital prevê contemplar 
projetos individuais e coletivos. 
Leia o edital e se informe sobre os 
valores e categorias. 

SOU MEI, POSSO ME INSCREVER 
COM CNPJ?
Não! O Programa Cultura Murilo 
Mendes destina recurso apenas 
para pessoas físicas, o que impede a 
participação de pessoas jurídicas.

QUAIS DOCUMENTOS EU POSSO 
USAR COMO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA?
Vários! Se liga nessa listinha:

• Contas de consumo, como água, 
luz e telefone fixo ou móvel;
• Contrato de aluguel em vigor, 
acompanhado da conta de con-
sumo, desde que tenha firma 
reconhecida pelo proprietário do 
imóvel;
• Demonstrativos ou comunicados 
do INSS;
• Fatura do cartão de crédito;
• Boleto bancário de mensalidade 
escolar, plano de saúde, condomí-
nio ou financiamento habitacion-
al;
• Extrato bancário de outras 
contas, corrente ou poupança, em-
préstimo ou aplicação financeira.

NÃO TENHO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA NO MEU NOME, E 
AGORA? 
Não tem problema! Basta você 
anexar o atestado de corresidência, 
que tá no Anexo IV. Lembrando que, 
junto com o atestado preenchido e 
assinado pela pessoa titular do en-
dereço que você mora, é preciso 
anexar também o RG e o compro-
vante de residência (um de 2020 e 
um recente, de 2021). 

COMO VOU FICAR SABENDO DOS 
RESULTADOS DE CADA ETAPA? 
O resultado de cada etapa será pub-
licado no Atos do Governo, através 
do site da PJF, e nas nossas redes 
sociais. Se você procurar e não con-
seguir encontrar, é só mandar um 
zap que a gente te manda o link. 
Cuidado pra não perder os prazos, 
hein?!

POR CONTA DA PANDEMIA, NÃO 
CONSEGUI EXECUTAR MEU PRO-
JETO QUE FOI CONTEMPLADO 
EM 2019, POSSO PARTICIPAR 
DESTE EDITAL? 
Infelizmente, não. Como prevê o 
item 4.1 do Edital:

4.1. Ficam impedidos de se apresentar como 
proponente: (...)
d) Proponentes com projeto não concluído em 
editais anteriores do Programa Cultural 
Murilo Mendes e/ou sem a devida aprovação 
da prestação de contas pela Funalfa, até o pri-
meiro dia da inscrição fixada neste Edital.

FUI APROVADO NAS DUAS 
ETAPAS! UHUUUUL! O QUE EU 
FAÇO AGORA?
Todos os/as proponentes contemp-
lados receberão orientações por 
parte da equipe da Funalfa, mas 
vamos adiantar! Desde o começo do 
processo, orientamos que todos e 
todas verifiquem a regularidade das 
certidões previstas no Edital (os 
links estão no documento); além 
das certidões negativas, os contem-
plados e as contempladas deverão 

abrir uma conta bancária na Caixa 
ou no Banco do Brasil, ESPECIFICA-
MENTE, para receber o recurso do 
Programa Cultural Murilo Mendes. 

TENHO QUANTO TEMPO PARA 
EXECUTAR O PROJETO?
As propostas aprovadas deverão 
ser executadas em até 12 meses, a 
partir da data da assinatura do con-
trato e recebimento do recurso.

VOU RECEBER O RECURSO EM 
QUANTAS PRESTAÇÕES?
Os valores serão repassados aos 
contemplados em parcela única.

MEU PROJETO PREVÊ ATIVI-
DADES PRESENCIAIS, SE A PAN-
DEMIA NÃO PERMITIR, O QUE EU 
DEVO FAZER?
Caso um projeto com proposição de 
atividade presencial ou híbrida seja 
aprovado e, no momento de sua ex-
ecução, não seja possível a efe-
tivação das ações presenciais, o 
proponente deverá readequá-lo, 
mediante a aprovação da COMIC.  



ESQUECI DE ANEXAR O 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
ATUAL NO FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO, E AGORA?
Vish, agora deu ruim! Como previso 
no item 5.11 do Edital:

5.11. Após a conclusão da inscrição não será 
permitido anexar novos documentos ou infor-
mações ao projeto.

Por isso, lembre-se de conferir 
várias vezes o formulário antes de 
enviar a sua inscrição. Tá, a gente 
sabe que é meio chato e que são 
várias perguntas, mas não deixe de 
revisar todos os dados, combinado?

TENHO MUITAS IDEIAS E QUERO 
INSCREVER DOIS PROJETOS! 
POSSO?
Não. Cada pessoa proponente só 
pode inscrever um projeto e cada 
projeto só pode ser inscrito uma 
única vez no Programa. Massss, 
nada te impede de se inscrever em 

PERGUNTAS
FREQUENTES 

outros editais. Mas se liga, para par-
ticipar de outro edital é preciso ter 
todas as prestações de contas, rela-
tivas ao edital anterior, aprovadas.

SOU PROPONENTE DE UM PRO-
JETO, MAS ME CONVIDARAM 
PARA COMPOR UMA EQUIPE EM 
OUTRA PROPOSTA, POSSO?
Sim! Ser proponente em um projeto 
não te impede de compor equipe 
em outra proposta, mas lembre-se 
de que, assim como não aceitare-
mos proponentes repetidos, proje-
tos repetidos também não pas-
sarão, beleza?

O EDITAL MURILÃO É SOMENTE 
PARA PROJETOS INDIVIDUAIS?
Não! Este edital prevê contemplar 
projetos individuais e coletivos. 
Leia o edital e se informe sobre os 
valores e categorias. 

SOU MEI, POSSO ME INSCREVER 
COM CNPJ?
Não! O Programa Cultura Murilo 
Mendes destina recurso apenas 
para pessoas físicas, o que impede a 
participação de pessoas jurídicas.

QUAIS DOCUMENTOS EU POSSO 
USAR COMO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA?
Vários! Se liga nessa listinha:

• Contas de consumo, como água, 
luz e telefone fixo ou móvel;
• Contrato de aluguel em vigor, 
acompanhado da conta de con-
sumo, desde que tenha firma 
reconhecida pelo proprietário do 
imóvel;
• Demonstrativos ou comunicados 
do INSS;
• Fatura do cartão de crédito;
• Boleto bancário de mensalidade 
escolar, plano de saúde, condomí-
nio ou financiamento habitacion-
al;
• Extrato bancário de outras 
contas, corrente ou poupança, em-
préstimo ou aplicação financeira.

NÃO TENHO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA NO MEU NOME, E 
AGORA? 
Não tem problema! Basta você 
anexar o atestado de corresidência, 
que tá no Anexo IV. Lembrando que, 
junto com o atestado preenchido e 
assinado pela pessoa titular do en-
dereço que você mora, é preciso 
anexar também o RG e o compro-
vante de residência (um de 2020 e 
um recente, de 2021). 

COMO VOU FICAR SABENDO DOS 
RESULTADOS DE CADA ETAPA? 
O resultado de cada etapa será pub-
licado no Atos do Governo, através 
do site da PJF, e nas nossas redes 
sociais. Se você procurar e não con-
seguir encontrar, é só mandar um 
zap que a gente te manda o link. 
Cuidado pra não perder os prazos, 
hein?!

POR CONTA DA PANDEMIA, NÃO 
CONSEGUI EXECUTAR MEU PRO-
JETO QUE FOI CONTEMPLADO 
EM 2019, POSSO PARTICIPAR 
DESTE EDITAL? 
Infelizmente, não. Como prevê o 
item 4.1 do Edital:

4.1. Ficam impedidos de se apresentar como 
proponente: (...)
d) Proponentes com projeto não concluído em 
editais anteriores do Programa Cultural 
Murilo Mendes e/ou sem a devida aprovação 
da prestação de contas pela Funalfa, até o pri-
meiro dia da inscrição fixada neste Edital.

FUI APROVADO NAS DUAS 
ETAPAS! UHUUUUL! O QUE EU 
FAÇO AGORA?
Todos os/as proponentes contemp-
lados receberão orientações por 
parte da equipe da Funalfa, mas 
vamos adiantar! Desde o começo do 
processo, orientamos que todos e 
todas verifiquem a regularidade das 
certidões previstas no Edital (os 
links estão no documento); além 
das certidões negativas, os contem-
plados e as contempladas deverão 

abrir uma conta bancária na Caixa 
ou no Banco do Brasil, ESPECIFICA-
MENTE, para receber o recurso do 
Programa Cultural Murilo Mendes. 

TENHO QUANTO TEMPO PARA 
EXECUTAR O PROJETO?
As propostas aprovadas deverão 
ser executadas em até 12 meses, a 
partir da data da assinatura do con-
trato e recebimento do recurso.

VOU RECEBER O RECURSO EM 
QUANTAS PRESTAÇÕES?
Os valores serão repassados aos 
contemplados em parcela única.

MEU PROJETO PREVÊ ATIVI-
DADES PRESENCIAIS, SE A PAN-
DEMIA NÃO PERMITIR, O QUE EU 
DEVO FAZER?
Caso um projeto com proposição de 
atividade presencial ou híbrida seja 
aprovado e, no momento de sua ex-
ecução, não seja possível a efe-
tivação das ações presenciais, o 
proponente deverá readequá-lo, 
mediante a aprovação da COMIC.  



ESQUECI DE ANEXAR O 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
ATUAL NO FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO, E AGORA?
Vish, agora deu ruim! Como previso 
no item 5.11 do Edital:

5.11. Após a conclusão da inscrição não será 
permitido anexar novos documentos ou infor-
mações ao projeto.

Por isso, lembre-se de conferir 
várias vezes o formulário antes de 
enviar a sua inscrição. Tá, a gente 
sabe que é meio chato e que são 
várias perguntas, mas não deixe de 
revisar todos os dados, combinado?

TENHO MUITAS IDEIAS E QUERO 
INSCREVER DOIS PROJETOS! 
POSSO?
Não. Cada pessoa proponente só 
pode inscrever um projeto e cada 
projeto só pode ser inscrito uma 
única vez no Programa. Massss, 
nada te impede de se inscrever em 

outros editais. Mas se liga, para par-
ticipar de outro edital é preciso ter 
todas as prestações de contas, rela-
tivas ao edital anterior, aprovadas.

SOU PROPONENTE DE UM PRO-
JETO, MAS ME CONVIDARAM 
PARA COMPOR UMA EQUIPE EM 
OUTRA PROPOSTA, POSSO?
Sim! Ser proponente em um projeto 
não te impede de compor equipe 
em outra proposta, mas lembre-se 
de que, assim como não aceitare-
mos proponentes repetidos, proje-
tos repetidos também não pas-
sarão, beleza?

O EDITAL MURILÃO É SOMENTE 
PARA PROJETOS INDIVIDUAIS?
Não! Este edital prevê contemplar 
projetos individuais e coletivos. 
Leia o edital e se informe sobre os 
valores e categorias. 

SOU MEI, POSSO ME INSCREVER 
COM CNPJ?
Não! O Programa Cultura Murilo 
Mendes destina recurso apenas 
para pessoas físicas, o que impede a 
participação de pessoas jurídicas.

QUAIS DOCUMENTOS EU POSSO 
USAR COMO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA?
Vários! Se liga nessa listinha:

• Contas de consumo, como água, 
luz e telefone fixo ou móvel;
• Contrato de aluguel em vigor, 
acompanhado da conta de con-
sumo, desde que tenha firma 
reconhecida pelo proprietário do 
imóvel;
• Demonstrativos ou comunicados 
do INSS;
• Fatura do cartão de crédito;
• Boleto bancário de mensalidade 
escolar, plano de saúde, condomí-
nio ou financiamento habitacion-
al;
• Extrato bancário de outras 
contas, corrente ou poupança, em-
préstimo ou aplicação financeira.

NÃO TENHO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA NO MEU NOME, E 
AGORA? 
Não tem problema! Basta você 
anexar o atestado de corresidência, 
que tá no Anexo IV. Lembrando que, 
junto com o atestado preenchido e 
assinado pela pessoa titular do en-
dereço que você mora, é preciso 
anexar também o RG e o compro-
vante de residência (um de 2020 e 
um recente, de 2021). 

COMO VOU FICAR SABENDO DOS 
RESULTADOS DE CADA ETAPA? 
O resultado de cada etapa será pub-
licado no Atos do Governo, através 
do site da PJF, e nas nossas redes 
sociais. Se você procurar e não con-
seguir encontrar, é só mandar um 
zap que a gente te manda o link. 
Cuidado pra não perder os prazos, 
hein?!

POR CONTA DA PANDEMIA, NÃO 
CONSEGUI EXECUTAR MEU PRO-
JETO QUE FOI CONTEMPLADO 
EM 2019, POSSO PARTICIPAR 
DESTE EDITAL? 
Infelizmente, não. Como prevê o 
item 4.1 do Edital:

4.1. Ficam impedidos de se apresentar como 
proponente: (...)
d) Proponentes com projeto não concluído em 
editais anteriores do Programa Cultural 
Murilo Mendes e/ou sem a devida aprovação 
da prestação de contas pela Funalfa, até o pri-
meiro dia da inscrição fixada neste Edital.

FUI APROVADO NAS DUAS 
ETAPAS! UHUUUUL! O QUE EU 
FAÇO AGORA?
Todos os/as proponentes contemp-
lados receberão orientações por 
parte da equipe da Funalfa, mas 
vamos adiantar! Desde o começo do 
processo, orientamos que todos e 
todas verifiquem a regularidade das 
certidões previstas no Edital (os 
links estão no documento); além 
das certidões negativas, os contem-
plados e as contempladas deverão 

abrir uma conta bancária na Caixa 
ou no Banco do Brasil, ESPECIFICA-
MENTE, para receber o recurso do 
Programa Cultural Murilo Mendes. 

TENHO QUANTO TEMPO PARA 
EXECUTAR O PROJETO?
As propostas aprovadas deverão 
ser executadas em até 12 meses, a 
partir da data da assinatura do con-
trato e recebimento do recurso.

VOU RECEBER O RECURSO EM 
QUANTAS PRESTAÇÕES?
Os valores serão repassados aos 
contemplados em parcela única.

MEU PROJETO PREVÊ ATIVI-
DADES PRESENCIAIS, SE A PAN-
DEMIA NÃO PERMITIR, O QUE EU 
DEVO FAZER?
Caso um projeto com proposição de 
atividade presencial ou híbrida seja 
aprovado e, no momento de sua ex-
ecução, não seja possível a efe-
tivação das ações presenciais, o 
proponente deverá readequá-lo, 
mediante a aprovação da COMIC.  



ESQUECI DE ANEXAR O 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
ATUAL NO FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO, E AGORA?
Vish, agora deu ruim! Como previso 
no item 5.11 do Edital:

5.11. Após a conclusão da inscrição não será 
permitido anexar novos documentos ou infor-
mações ao projeto.

Por isso, lembre-se de conferir 
várias vezes o formulário antes de 
enviar a sua inscrição. Tá, a gente 
sabe que é meio chato e que são 
várias perguntas, mas não deixe de 
revisar todos os dados, combinado?

TENHO MUITAS IDEIAS E QUERO 
INSCREVER DOIS PROJETOS! 
POSSO?
Não. Cada pessoa proponente só 
pode inscrever um projeto e cada 
projeto só pode ser inscrito uma 
única vez no Programa. Massss, 
nada te impede de se inscrever em 

outros editais. Mas se liga, para par-
ticipar de outro edital é preciso ter 
todas as prestações de contas, rela-
tivas ao edital anterior, aprovadas.

SOU PROPONENTE DE UM PRO-
JETO, MAS ME CONVIDARAM 
PARA COMPOR UMA EQUIPE EM 
OUTRA PROPOSTA, POSSO?
Sim! Ser proponente em um projeto 
não te impede de compor equipe 
em outra proposta, mas lembre-se 
de que, assim como não aceitare-
mos proponentes repetidos, proje-
tos repetidos também não pas-
sarão, beleza?

O EDITAL MURILÃO É SOMENTE 
PARA PROJETOS INDIVIDUAIS?
Não! Este edital prevê contemplar 
projetos individuais e coletivos. 
Leia o edital e se informe sobre os 
valores e categorias. 

SOU MEI, POSSO ME INSCREVER 
COM CNPJ?
Não! O Programa Cultura Murilo 
Mendes destina recurso apenas 
para pessoas físicas, o que impede a 
participação de pessoas jurídicas.

QUAIS DOCUMENTOS EU POSSO 
USAR COMO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA?
Vários! Se liga nessa listinha:

• Contas de consumo, como água, 
luz e telefone fixo ou móvel;
• Contrato de aluguel em vigor, 
acompanhado da conta de con-
sumo, desde que tenha firma 
reconhecida pelo proprietário do 
imóvel;
• Demonstrativos ou comunicados 
do INSS;
• Fatura do cartão de crédito;
• Boleto bancário de mensalidade 
escolar, plano de saúde, condomí-
nio ou financiamento habitacion-
al;
• Extrato bancário de outras 
contas, corrente ou poupança, em-
préstimo ou aplicação financeira.

NÃO TENHO COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA NO MEU NOME, E 
AGORA? 
Não tem problema! Basta você 
anexar o atestado de corresidência, 
que tá no Anexo IV. Lembrando que, 
junto com o atestado preenchido e 
assinado pela pessoa titular do en-
dereço que você mora, é preciso 
anexar também o RG e o compro-
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um recente, de 2021). 

COMO VOU FICAR SABENDO DOS 
RESULTADOS DE CADA ETAPA? 
O resultado de cada etapa será pub-
licado no Atos do Governo, através 
do site da PJF, e nas nossas redes 
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seguir encontrar, é só mandar um 
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Cuidado pra não perder os prazos, 
hein?!
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DICAS PARA VOCÊ
A R R A S A R  N A
I N S C R I Ç Ã O :  
• Confira todas as informações presta-
das no formulário. 

• Verifique se os documentos foram 
anexados de maneira correta.

• Procure anexar, quando solicitado, 
fotos e documentos nítidos e legíveis. 
Não há recurso na fase documental! 

• Para evitar deixar dúvidas ou interpre-
tações equivocadas sobre o que você 
pretende fazer, apresente a sua proposta 
com todos os detalhes que achar válido, 
de forma objetiva e coerente. 

• Se ligue nas nossas redes sociais para 
acompanhar o resultado de cada etapa.
 
• Lembre-se que você só pode inscrever 
UMA proposta e que o seu projeto 
também só pode ser inscrito UMA vez.
 
• IMPORTANTÍSSIMO!!! Verifique suas 
certidões nos links disponíveis no 
Edital. Proponentes com certidões posi-
tivas, não poderão receber o recurso! 


