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CADASTRO DE FILIAÇÃO AO SINAP-ESP/AIAP 

 

O Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos, SINAP, sob o nome fantasia de SINAP-ESP, tem sede e foro no Município de São Paulo, Capital do 

Estado de São Paulo, na Alameda dos Guatás, 445 Vila da Saúde, CEP: 04053-041, São Paulo/SP, sendo de abrangência nacional, organizado 

nos termos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e conforme legislação que rege a matéria. É constituído, sem fins 

lucrativos, para fins de defesa e representação da categoria profissional dos artistas plásticos, artistas visuais e fotógrafos, empregados ou não, 

visando à melhoria das condições de vida e trabalho de seus representados, à independência e autonomia da representação sindical, bem 

como à manutenção e defesa das instituições democráticas, da moralidade e da probidade no trato da coisa pública, acima dos interesses 

pessoais. Representação legal nos interesses individuais e/ ou coletivos, perante quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, inclusive autoridades 

judiciárias ou administrativas, em questões judiciais ou administrativas e a participação nas negociações coletivas de trabalho, quando for o 

caso. 

O SINAP-ESP agrega o Comitê Nacional Brasileiro da AIAP/UNESCO. Criada em 1954, a AIAP mantém sua sede na UNESCO em Paris. Todo artista 

que se filiar ao SINAP-ESP estará filiado automaticamente ao Comitê Nacional Brasileiro da AIAP/UNESCO. 

Para filiar-se ao SINAP-ESP/AIAP, destacamos alguns requisitos mínimos constantes em nosso estatuto: 

1) Comprovante de uma exposição individual, ou duas exposições coletivas, ou dois salões de arte, todos realizados nos últimos dois anos; 

2) ou curriculum artístico comprovado mediante catálogos ou outros documentos; 

3) ou, ter diploma universitário relativo a artes plásticas; 

4) ou ser reconhecido como artista pelo consenso dos associados. 

5) Estudante de curso superior em artes plásticas com ¾ do curso concluído terá desconto de 50%. 

Preencha e assine a Ficha de Inscrição abaixo, junte seu currículo artístico atualizado, 03 (três) fotos 3x4, 03 (três) fotos dos seus trabalhos – 

nome, data e técnica - e escolha a opção de envio por e-mail para sinapesp.aiap@uol.com.br ou impresso para SINAP-ESP/AIAP – Alameda 

dos Guatás, 445 Vila da Saúde, CEP: 04053-041, São Paulo/SP. O material enviado para cadastro não será devolvido. 

Ao recebermos a sua correspondência o seu currículo será avaliado pelo Conselho e Diretoria, e uma vez aceito, lhe será enviado um boleto 

de cobrança bancária, correspondente ao pagamento da ANUIDADE, que hoje é de R$350,00 à vista ou em duas parcelas semestrais de 

R$175,00 já inclusa a taxa bancária atual de R$ 10,00. 

Uma vez pago, a sua inscrição estará completada e receberá pelo correio as carteirinhas do SINAP-ESP (nacional) e da AIAP (internacional), 

conforme a opção de pagamento escolhida na ficha abaixo **. 

 

Para que não seja preciso recortar este informativo, a ficha abaixo poderá ser copiada. 

 

                               
 

Alameda dos Guatás, 445 - Vila da Saúde, CEP: 04053-041 São Paulo/SP  

Telefone/WhatsApp: (0XX11) 97712 7847  E-mail: sinapesp.aiap@uol.com.br   Site: www.sinapespaiap.com.br 

FICHA  DE  INSCRIÇÃO  Nº 
                    Anexar: Currículo Artístico, três fotos 3 x 4 do artista e três fotos de seus trabalhos. 
Nome completo 

 
Nome Artístico 

 

Endereço 

 

Cidade CEP 

 

         Est. 

Pai: 

 

Mãe: 

Data 

Nasc.: 

             _____/______/19____ 

CIC/CPF: RG: 

Gênero a qual me reconheço e gostaria de ser tratado(a):        Feminino          Masculino 

Est.Civil: 

 

Nacionalidade: Natural de: 

Fones: E-mail: 

 

Site (ao informar você autoriza a divulgação de seu site no portal online do sindicato): 

 

 

Escolaridade:  

Não escolarizado(a)         Ensino Fundamental          Ensino Médio          Curso Técnico          Nível Superior          Pós-Graduação 

Nome do curso de nível superior/ pós-graduação: 

 

 

 

Atividade artística desenvolvida: (Ex. pintura, cerâmica, gravura, fotografia, etc.) 

 

 

 

  

** Opções de pagamento: 

 

Anual              (o artista receberá as 2 carteirinhas)  

Semestral           (o artista receberá a carteira internacional após o pagamento do 2º semestre) 
 

 

Declaro que as informações fornecidas neste cadastro são verdadeiras, em caso de atualizações fornecerei dados atualizados. 

 

São Paulo, ________ de ____________________________de ___________ 

 

Assinatura 
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