
                                                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECDELT 

 

EDITAL DE PRÊMIO – LEI ALDIR BLANC PARÁ 

 

A Prefeitrura de Moju, por meio da Secretaria de Cultura, esporte, lazer e turismo – SECDELT, com 

fundamento nas atribuições da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 conhecida como Lei 

Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecimento pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e com o Decreto Municipal nº 056/2020 de 03/09/2020, 

torna pública esta chamada do Prêmio Mestres e Mestras da cultura tradicional e popular de Moju. 

O presente edital atende as seguintes metas e ações do Plano de Ação, aprovado pelo Ministério 

do Turismo.  

INCISO META AÇÃO DESCRIÇÃO 

 

 

III 

 

 

2 

 

 

1.1 

Premiar 15 (quinze) Mestres ou Mestras da cultura 

tradicional e popular de Moju, visando reconhecer e 

valorizar a atuação de mestres e mestras da cultura popular, 

responsáveis pela transmissão e perpetuação de saberes, 

celebrações e formas de expressão que compõe o patrimônio 

cultural imaterial e que, pelo poder da palavra, da imagem, 

da oralidade, da corporeidade e da vivência dialoga, 

aprende, ensina e torna-se a memória viva e afetiva da 

tradição popular Mojuense, transmitindo saberes e fazeres 

de geração a geração, em nosso município. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O edital de premiação será realizado com recursos financeiros, em caráter emergencial, 

provenientes da LEI ALDIR BLANC nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 

10.464/2020 e Decreto Municipal nº 056, de 03 de setembro de 2020, que dispõe sobre ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, 

reconhecido pelo Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de Março de 2020.  

1.2. Sua realização visa minimizar os impactos sociais e econômicos sofridos pelos Trabalhadores 

(as) da Cultura, Grupos, Coletivos, Espaços e Territórios Culturais devido à pandemia pela Covid-

19.  

1.3. Esse edital de premiação atende ao inciso III do artigo 2º da LEI ALDIR BLANC, destinados à 

editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e servidos vinculados ao setor cultural e 

outros instrumentos destinados a manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de 

produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de 

produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas 

e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e 

outras plataformas digitais. 1.4. Para efeitos desse edital entende-se por:  
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a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro para Projetos Culturais, selecionados por mérito e 

critérios objetivos, reconhecendo sua importante atuação no fomento, desenvolvimento, fruição e 

acesso aos bens culturais em consonância com a Lei Federa l8.666/1993;  

b) PROPONENTE: Pessoa física maior de 18 anos, residente no município de Moju, que assume a 

responsabilidade legal junto à SECDELT por sua inscrição, veracidade das informações e 

contrapartidas;  

c) PROPOSTA: Formalização por meio de inscrição junto à SECDELT, através de busca ativa por 

meio de informações e documentos apresentados à esta secretaria;   

d) CONTRAPARTIDA: É a oferta de um conjunto de ações, visando garantir o mais amplo acesso 

da população em geral ao produto cultural premiado, objetivando com isso a descentralização e/ou 

garantia da universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e 

a democratização do acesso aos bens culturais resultantes a exemplos de: Oficinas, workshops, 

palestras, reuniões e/ou debates, apresentações, intervenções, produtos e produções artísticos e 

culturais e congêneres.  

1.5. Esse edital está atrelado a Meta 2, Ação 1 do Plano de Ação nº 07208420200002- 001574 

aprovado pelo Ministério do Turismo.  

2. DO OBJETO  

2.1. O presente edital tem por finalidade Selecionar e premiar 15 (quinze) mestres ou mestras da 

cultura tradicional e popular, com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos, atuantes no 

município de Moju há pelo menos 8 (oito) anos, e que possuam o reconhecimento de suas 

comunidades de que são detentores do conhecimento indispensável à transmissão de saber, 

celebração ou forma de expressão tradicional.  

2.2. Para alcance dos seguintes objetivos:  

2.2.1. Identificar e salvaguardar saberes, celebrações e formas de expressão portadoras de referência 

à identidade, à história e à memória de grupos formadores da sociedade Mojuense. 

2.2.2. Valorizar e divulgar a atuação dos mestres e mestras na transmissão e perpetuação da cultura 

popular ao longo do tempo;  

2.2.3. Inserir as práticas dos mestres e mestras selecionados na política de formação e difusão 

cultural promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – SECDELT.  

2.3. Para os efeitos deste edital entende-se por:  

2.3.1. Mestre e Mestra da cultura popular: pessoa física que seja herdeira dos saberes da cultura 

tradicional e popular, que detenha notório conhecimento, longa permanência na atividade e que seja 

reconhecida por sua própria comunidade como referência na transmissão de saberes, celebrações 

e/ou formas de expressões da tradição popular em suas diversas categorias, tais como: 

a) artes da cura;  

b) medicina popular;  



                                                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECDELT 

c) culinária tradicional;  

d) cultura de matriz africana (povo de terreiros);  

e) cultura indígena;  

f) poesia e literatura popular (cordel);  

g) músicas, cantos e danças;  

h) contação de histórias e outras narrativas orais;  

i) ofícios, saberes, técnicas ou ‘modos de fazer’;  

j) artes e artesanato;  

k) capoeira;  

l) catira;  

m) carimbó;  

n) carnaval;  

o) rituais, festejos e celebrações (reisados, folias, divindades, romarias, juninas, são Sebastião, são 

Lázaro);  

p) outras categorias culturais que, pelo poder da palavra, da imagem, da oralidade, da corporeidade 

e da vivência dialoga, aprende, ensina e torna-se a memória vida e afetiva da tradição popular 

mojuense, transmitindo saberes e fazeres de geração a geração, garantindo a ancestralidade e 

identidade de sua comunidade.  

2.3.2. Por Cultura Popular entende-se: “o conjunto de criações que emanam de uma comunidade 

cultural, fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente 

respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e social” 

(UNESCO). 

 

2.3.4. As criações, saberes e fazeres da cultura popular possuem formas singulares de 

transmissão entre gerações, com linguagem própria, geralmente, mas não exclusivamente, 

baseada na oralidade, no exemplo e no próprio processo de recriação. Marcadas por rupturas e 

permanências, possuem caráter dinâmico, sendo constantemente recriadas e retraduzidas no 

contexto social em que se inserem, promovendo o diálogo entre o tradicional e o moderno. 

 

2.4 É vedada a inscrição de: 

2.4.1. autoridades políticas, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança na 

administração pública municipal. 

2.5. O presente concurso compreenderá 02 (duas) fases: 

a) Habilitação; 
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b) Classificação. 

3. DA COMISSÃO AVALIADORA – CA 

3.1. O processo de habilitação e classificação dos mestres e mestras será realizada pela Comissão 

Avaliadora - CA, composta por 04 membros da SECDELT.  

3.2. A Comissão Avaliadora terá até 03 (três) dias corridos para análise das inscrições, e decidirá 

acerca do mérito cultural e artístico das propostas, escolhendo as melhores propostas, segundo os 

critérios de seleção previstos no item 6.1 deste Edital.  

3.3. A decisão da CA é soberana, sendo inquestionáveis suas decisões no que concerne ao mérito 

das propostas.  

3.4. Os membros da CA, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, não poderão apresentar nem participar, a qualquer 

tempo e de qualquer modo, das propostas apresentadas.  

3.5. Serão lavradas atas relatando as reuniões da CA.  

3.6. Entenda, por Propostas Culturais, todo o conjunto de atividades, ações e ou produtos resultados 

do processo criativo, pesquisa e vivências, exequíveis, mensuráveis, realizados por trabalhadores e 

trabalhadoras de arte e cultura. 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1. A inscrição será gratuita e deverá ser encaminhada a SECDELT, entre os dias 01 de dezembro 

a 10 de dezembro de 2020, no seguinte endereço: 

4.2. Não serão aceitas inscrições com registro de data posterior ao dia 07 de dezembro de 2020.  

4.3. Para inscrição, o candidato deverá encaminhar 01 (um) envelope, contendo os seguintes 

documentos:  

a) Anexo I - Ficha de inscrição;  

b) Anexo II – Descrição da prática cultural;  

c) Anexo III – Declaração de não impedimento do mestre ou representante;  

PRÊMIO MESTRES E MESTRAS DA CULTURA TRADICIONAL E POPULAR DE 

MOJU 

INSCRIÇÃO 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
Rua Lauro Sodré, nº 125, centro – Moju/Pará - CEP 68450-000 

Email: secultmoju@gmail.com 



                                                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECDELT 

d) Anexo IV – Autodeclaração de comprovação de atividades culturais;  

e) Anexo V – Procuração (caso necessário) 

e) Cópia do documento oficial de identificação do candidato – Certidão de Nascimento, RG, CPF 

ou CNH, Conta bancária;  

4.4. Em conformidade com o Decreto Federal 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social 

e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros no âmbito da 

administração pública, a Ficha de Inscrição contém campo específico para preenchimento do nome 

social, quando for o caso, sendo disponibilizado também um campo específico para preenchimento 

do nome civil (tal qual no documento de identidade), que será utilizado apenas para fins 

administrativos.  

4.5. O candidato poderá apresentar, no ato da inscrição, documentação complementar constituída 

de cópia de documentos, recortes de jornais, registro em CD e ou DVD a fim de elucidar a atividade 

cultural à qual se dedica e demonstrar a importância da sua atuação como mestre ou mestra.  

4.6. O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será restituído ao 

candidato, independente do resultado da seleção, e passará a fazer parte do acervo na SECDELT, 

para fins de pesquisa, documentação e mapeamento das expressões das culturas populares 

mojuenses.  

4.7. A SECDELT não se responsabiliza pelo extravio de documentação decorrente de falha técnica, 

greve ou outro problema ocorrido antes da homologação da inscrição.  

4.8. Não serão aceitas duas ou mais inscrições pelo mesmo proponente, sendo que, neste caso, será 

considerada inscrita apenas a primeira proposta, sendo as demais desconsideradas.  

4.9. Caso o (a) Proponente esteja recebendo auxílio emergencial, isso não inviabiliza participação 

nesse Edital.  

4.10. A inscrição é gratuita e está condicionada ao cadastramento prévio do (a) Proponente na 

SECDELT.  

4.11. Serão considerados válidos apenas os cadastros que estejam devidamente preenchidos e, cujo 

Termo de Responsabilidade esteja respondido.  

4.12. As Propostas não finalizadas ou incompletas após o término do prazo de inscrição serão 

canceladas, desclassificadas e não terão direito a recurso.  

4.13. Finalizado o período de inscrições, não serão permitidas alterações na Proposta ou cadastro.  

4.14. O ônus decorrente da participação nesse Edital, incluídas as despesas com cópias e emissão 

de documentos, é de exclusiva responsabilidade do Proponente.  

5. DAS PREMIAÇÕES  
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5.1. O valor destinado para esse edital é de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco Mil Reais) sendo 

premiadas quinze propostas, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada uma, que será destinada 

por meio de repasses financeiros provenientes da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).  

5.2. A SECDELT poderá optar pela não utilização total dos recursos disponíveis se entender que 

as propostas apresentadas foram insatisfatórias.  

5.3. Serão consideradas insatisfatórias, Propostas que não atingirem a pontuação mínima de 15 

pontos após aplicação total dos critérios de análise conforme item 7.1, deste edital.  

5.4. Com o intuito de fomentar as manifestações culturais praticadas pelos mestres ou mestras da 

cultura popular, os candidatos premiados pela Comissão Avaliadora – CA assumem os seguintes 

compromissos:  

a) Atender e prestar depoimento aos técnicos da equipe da Prefeitura Municipal de Moju e da 

SECDELT;  

5.5. O pagamento do prêmio ao candidato escolhido está condicionado ao atendimento dos 

seguintes REQUISITOS:  

a) Cópia do comprovante de residência, emitido no ano em curso, em nome do Candidato ou 

Cônjuge.  

b) Caso resida com terceiros e não possua comprovante de domicílio em nome próprio, deverá 

apresentar, além dos seus documentos: Declaração de Co-Residente, assinada por todos os terceiros 

com quem reside, atestando o compartilhamento de moradia;  

c) No caso de indígenas e/ou quaisquer outros cidadãos que não possuam meios de comprovação 

de residência, deverá ser apresentada auto declaração do premiado, nos termos da Lei Federal 

7.115/83, confirmando a residência e garantindo a total veracidade das informações, sob pena de 

desclassificação no presente Edital.  

6. DOS IMPEDIMENTOS  

6.1. O (a) Proponente não poderá, em hipótese alguma, ser beneficiado em diferentes entes, com 

recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc para os mesmos projetos, cabendo a ele (a) a 

responsabilidade legal, caso venha a ocorrer.  

6.2. Ficam impedidos de participar do presente edital: I. Propostas que contiverem ou fizerem 

qualquer tipo de menção indecorosa, preconceituosa, pornográfica, desrespeitosa, discriminatória, 

injuriosa, caluniosa, difamatória, que incitem a violência, ao uso de drogas e álcool;  

7. DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

7.1. Conforme previsto no artigo 17 do Decreto Federal nº 10.464/2020, a SEMEC dará ampla 

publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a LEI ALDIR BLANC.  
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7.2. O (a) Proponente participante do edital autoriza a SECDELT a publicar e divulgar as imagens 

e informações contidas na inscrição e que se responsabiliza pela veracidade das informações, 

documentos e materiais apresentados.  

7.3. O (a) Proponente do projeto inscrito, autoriza a Prefeitura de Moju a utilizar as imagens, áudio 

e informações para geração de indicadores, exibição em mídia impressa e eletrônica, em materiais 

institucionais e internet, exclusivamente para fins de divulgação e difusão das ações culturais 

municipais, sem fins lucrativos.  

7.4. As autorizações aqui descritas não possuem limitação temporal ou numérica e é válida para o 

Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a qualquer título.  

8. DA AUTODECLARAÇÃO  

8.1. Visando dar celeridade ao credenciamento e seleção do Prêmio Mestres e Mestras da cultura 

tradicional e popular de Moju, serão aceitas no ato da inscrição as informações mencionadas no 

item 4.3 deste edital. 

8.2. O(a) Proponente deve estar ciente, no processo de inscrição e cadastramento, das penalidades 

previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal que diz: 

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou 

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 

criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três a multa, se o documento é 

particular.”.  

9. ETAPAS DO CONCURSO  

9.1. As propostas inscritas passarão por 2 (duas)etapas:  

a) ETAPA DE HABILITAÇÃO;  

b) ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO.  

9.2. A ETAPA DE HABILITAÇÃO tem como finalidade a verificação da documentação de 

habilidade e a comprovação do cumprimento dos pré-requsitos  

necessários para a candidatura do Mestre ou Mestra.  

9.3. Somente serão HABILITADOS:  

a) Candidatos cuja documentação obrigatória (subitem 5.3 do Edital) tenha sido apresentada 

integralmente em conformidade com as exigências deste Prêmio; 

b) Candidatos com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e que atuem em Moju, tal como 

estabelecido no subitem 2.1 do Edital;  

c) Candidatos que não se enquadrem nos impedimentos estabelecidos pelo subitem 2.3.1 do Edital;  
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d) Propostas inscritas dentro do período estabelecido no Edital;  

e) O resultado da etapa de habilitação terá ampla divulgação pública; 

10. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

10.1. A Comissão Avaliadora - CA atribuirá nota de 0 a 35 (zero a trinta e cinco) pontos, levando 

em consideração os seguintes critérios: 

CRITÉRIO NOTA 

Tempo de atuaçao do mestre ou mestra na prática cultural à qual representa. De 0 a 10 

Contribuição do mestre ou mestra para a formação de aprendizes e/ou para a 

continuidade da prática cultural. 

De 0 a 10 

Importância da prática cultural transmitida pelo mestre ou mestra para a 

conformação da identidade, dos valores e sentimentos de pertencimento de uma 

determinada comunidade 

ou grupo social. 

De 0 a 10 

Situação de risco (extinção) da prática cultural transmitida pelo mestre ou 

mestra. 
De 0 a 05 

10.2. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato de maior 

idade. Persistindo o empate, o resultado beneficiará o candidato que comprovar maior tempo de 

atuação como mestre ou mestra, persistindo o empate, o Gestor da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Lazer decidirá.  

10.3. O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial do Município de Moju ou outros 

meios.  

10.4. A homologação do resultado final do concurso será publicada no Diário Oficial do Município 

de Redenção ou outros meios, obedecida rigorosamente a ordem de classificação das notas obtidas 

pelos candidatos.  

11. DA TRAMITAÇÃO  

11.1. A SECDELT será responsável pela análise documental e verificação do enquadramento da 

proposta à LEI ALDIR BLANC, seu Decreto Regulamentador nº 10.464/2020, seu Decreto 

Municipal nº 056, de 03 de Setembro de 2020 e suas atualizações, às normas desse edital de 

premiação, a conferência dos documentos comprobatórios, à viabilidade técnico-financeira da 

contrapartida oferecida, acompanhamento e fiscalização durante o seu desenvolvimento até sua 

finalização. 

11.2. O(a) proponente deve atentar-se para os seguintes prazos: 

01 a 07 de dezembro de 2020 Período de inscrição 
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08 e 09 de dezembro 2020 Habilitação 

10 e 11 de dezembro de 2020 Avaliação 

11 e 12 de dezembro de 2020 Classificação 

14 de dezembro de 2020 Publicação do resultado  

15 de dezembro de 2020 Publicação do ato de homologação – resultado final  

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1 Entende-se por proposta HABILITADA aquela que encaminhar, no momento da inscrição, a 

documentação obrigatória completa constante no presente edital. 

12.2. As propostas serão classificadas de acordo com sua pontuação mencionada nos critérios 

objetivos de análise em ordem decrescente, e as excedentes ao número de vagas existentes 

serão consideradas suplentes. 

12.3. A decisão da análise final é irrecorrível e irrevogável e os resultados terão ampla 

divulgação pública. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  

 

13.1. Cabe ao (a) Proponente buscar as informações sobre o andamento de seu processo.  

 

13.2. O(a) Propoente que, por algum motivo, desistir de receber a premiação, deverá apresentar 

justificativa por meio de ofício protocolado na SECDELT;  

 

13.3. Caberá ao (a) Proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais denúncias, 

reclamações e/ou questionamentos, assegurando à Prefeitura Municipal de Moju o pleno 

ressarcimento por possíveis prejuizos sofridos a esse título.  

 

13.4. A SECDELT não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, 

pelos atos, contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, bem 

como pelas respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pelo (a) 

Proponente para fins de realização da proposta inscrita. 

 

13.5. . Todos os custos que impliquem na contratação de terceiros, deverão assegura o recolhimento 

dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos previstos em lei. 

 
14. DA PUBLICIDADE DA PREMIAÇÃO 

 

14.1. O Proponente premiado deverá mencionar em todos os atos de divulgação do Grupo e/ou 

Coletivo Cultural, o brasão oficial do Município de Moju, acompanhado do nome da SECDELT, de 

acordo com os padrões de identidade visual fornecidos.  

 

14.2. Os atos de divulgação e publicidade da premiação recebida devem ter caráter informativo e 

não de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  
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15.1. O repasse do recurso fica condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e 

financeira oriundos da LEI ALDIR BLANC.  

 

15.2. A inscrição no presente edital de premiação implica na total aceitação das normas nele contidas 

e ciência das legislações nele citadas, sobre as quais o (a) Proponente não poderá alegar 

desconhecimento.  

 

15.3. A qualquer tempo, esse edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza.  

 

15.4. É de responsabilidade da SECDELT, o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de 

todos os atos administrativos do presente Edital.  

 

15.5. A SECDELT e a Comissão Avaliadora – CA, reservam-se ao direito de realizar comunicações 

por meio de correio eletrônico (e-mail) ou telefone.  

 

15.6. O candidato será o único responsável pela veracidade dos documentos encaminhados, 

isentando a Prefeitura Municipal de Moju e a SECDELT de qualquer responsabilidade civil ou 

penal.  

 

15.7. A constatação do descumprimento das regras estabelecidas neste Concurso pelos premiados, 

a qualquer momento, implica na anulação da particpaçao e/ou da premiação, quando for o caso, no 

dever de ressarcimento do valor do prêmio. 

 

15.8. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e decididos pela SECDELT.  

 

15.9. Integram este edital os anexos: a) Anexo 1 - Ficha de Inscrição; b) Anexo 2 – Descrição da 

Prática Cultural; c) Anexo 3 – Procuração (se houver); d) Anexo 4 – Declaração de Não 

Impedimento; e) Anexo 5 – Declaração de comprovação de atividade cultural; h) checklist; 

 

Moju-PA,  26 de Novembro de 2020. 

 

 

OSCAR NONATO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Pazer e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECDELT 

 

ANEXO 1 

 

Edital 001/2020 – PÊMIO MESTRES E MESTRAS DA CULTURA TRADICIONAL E POPULAR 

DE MOJU 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Dados do candidato:  

Nome Civil: _________________________________________________________________ 

Nome Social ( se houver): ______________________________________________________ 

CPF: ____________________________RG:________________________________________ 

Data de Nascimento:___________________________________________________________  

Ofício/atividade cultural desenvolvida: ____________________________________________ 

Desde que ano exerce o ofício/atividade cultural? ____________________________________ 

Onde exerce o ofício/atividade cultural? ___________________________________________ 

Tem (ou teve) aprendizes? ______________________________________________________ 

Contato: (  )_____________________________ e-Mail:______________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________Nº____ 

Bairro:____________________________________________________CEP:_____________ 

Endereço/onde pratica atividade_________________________________________Nº_______ 

Bairro:____________________________________________________CEP:______________ 

Contrapartida em uma entrevista, oficina ou apresentação, realizadas por meio de videos a 

serem divulgados na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Moju e/ou da SECDELT. 

 

________Entrevista                 _________oficina                          ______Apresentação 

 

Declaro, sob pena de responsabilidade, que atuo no município de Moju há mais de 05 (cinco)  

anos e que tenho conhecimento integral do Edital de Prêmios de Mestres e Mestras da cultura  

tradicional e popular de Moju, aceitando incondicionalmemte suas regras. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 

Data: ________/________/2020 

 

 

____________________________________________________________ 

Assiantura do(a) Mestre(a) 

 

 

 

 

 

 


