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ANEXO I — FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS – PESSOA FÍSICA 
Em caso de respostas feitas à mão (manuscritas), caso sua resposta não caiba nas linhas, 

pode-se usar o verso da página ou outra página, desde que se indique claramente o número da questão que está sendo respondida. 
 
ATENÇÃO: Cada candidato só poderá inscrever uma iniciativa, devendo escolher uma das 
opções descritas no item 5.2 do Edital.  
 

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Indique o nome da iniciativa cultural apresentada: 
Nome: 
Apelido, se houver: 
Identidade 
de gênero:  

Binário: 
FEMININO (   ) 
MASCULINO (   )  

Não Binário: 
________________________ 

Trata-se de candidato indígena: SIM (  )   NÃO (  ) 
Endereço: 
Cidade: UF: 
Bairro:  Número: Complemento: 
CEP: DDD / Telefone:  
Data de Nascimento: RG: CPF: 
E-mail:  
Página da internet (exemplo: Facebook, site, canal no Youtube, etc.): 
 

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO: 
Nome do Banco: Agência nº: Conta corrente: (     ) 

Conta Poupança: (     ) 
Nº:  

Atenção: O prêmio será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco tendo o candidato premiado (pessoa 
física) como único titular, não sendo aceitas contas fácil ou contas-benefício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, 
Aposentadoria, dentre outras. Também não serão aceitas contas conjuntas ou de terceiros. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A INICIATIVA CULTURAL 

 
1. Marque abaixo uma ou mais expressão cultural e/ou povos tradicionais. Destaca-se que a 

lista abaixo é apenas norteadora. Use o campo “outros” para indicar outras expressões 
culturais e/ou povos tradicionais. 
  
Observação: 
Na coluna dois o candidato poderá detalhar a atividade, podendo marcar um ou mais temas contemplados, se for o caso: 

 

Selecione Expressão cultural 
Especifique 

(Exemplo: capoeira de angola, artesanato em barro, 
renda birro, crochê, Folia de Reis, etc.) 

(  ) Arte  
(  ) Artesanato  
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(  ) Boi de mamão  
(  ) Boi bumbá  

(  ) 
Brinquedos 
e brincadeiras populares  

(  ) Caboclinhos  
(  ) Caiçara  
(  ) Capoeira  
(  ) Carimbó  
(  ) Carnaval  
(  ) Catira  
(  ) Cavalo marinho  
(  ) Cavalhada  
(  ) Chula  
(  ) Ciranda  
(  ) Circo  
(  ) Coco de roda  
(  ) Congada  
(  ) Contação de histórias  
(  ) Cordel  
(  ) Culinária tradicional  
(  ) Cultura afrodescendente  
(  ) Cultura cigana  
(  ) Cultura indígena  
(  ) Cururu  
(  ) Dança  
(  ) Faxinais  
(  ) Fandango caiçara  
(  ) Festas e festejos  
(  ) Festa do Divino  
(  ) Festejos juninos  
(  ) Folia de reis  
(  ) Frevo  
(  ) Guitarrada  
(  ) Hip Hop  
(  ) Jongo  
(  ) Literatura  
(  ) Maculelê  
(  ) Maracatu  
(  ) Marisqueiras  
(  ) Marujada  
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(  ) Matriz Africana  
(  ) Medicina tradicional  
(  ) Música  
(  ) Pastoril  
(  ) Pescadores artesanais  
(  ) Pomeranos  
(  ) Povos de Terreiro  
(  ) Poesia  

(  ) 
Quebradeiras de coco 
de babaçu  

(  ) Quilombola  
(  ) Tambor de Crioula  
(  ) Teatro  
(  ) Teatro de bonecos  
(  ) Terno de Reis  
(  ) Reisado  
(  ) Religiosidade  
(  ) Ribeirinhos  
(  ) Samba/samba de roda  
(  ) Seringueiros  
(  ) Siriri  
(  ) Xaxado  
(  ) Xilogravura  

OUTROS    
 
 

2. Descreva a atividade cultural relatando como ela é desenvolvida. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Em qual período do ano e onde a atividade acontece? 
 
 
 
 

4. Há quanto tempo de atuação o mestre ou mestra desenvolve as atividades culturais? 
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5. Os espaços e os outros recursos disponíveis são suficientes para a manutenção das 
atividades? 

 
 
 

6. A iniciativa é atendida ou apoiada por programas, projetos e ações de governo (municipal, 
estadual ou federal) ou de organizações não governamentais? Cite quais são. 

 
 
 
 
 

7. Quais são os principais problemas enfrentados para manter a atividade (saúde, emprego, 
renda, moradia, desinteresse das pessoas ou outros)? Como esses problemas são 
enfrentados? 

 
 
 
 
 
 
 

8. Como é feita a transmissão dos saberes às novas gerações e quais têm sido as 
dificuldades para manter o interesse dos mais jovens pela tradição? 

 
 
 
 
 

9. Qual é o objetivo desta iniciativa de fortalecimento e valorização cultural? Descreva com 
detalhes o trabalho desenvolvido para valorizar e fortalecer suas práticas culturais. 

 
 
 
 
 
10. Quantas pessoas da comunidade participam da realização da iniciativa cultural? Diga 
também o que é feito por estas pessoas. 

 
 
 
 
11. Liste quais são os materiais complementares que estão sendo enviados: CDs, DVDs, 

pendrive, fotos, folhetos, cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros materiais. 
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12. Caso sua iniciativa seja premiada, como pretende utilizar o recurso da premiação? 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO RECURSO 

 
Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no Edital nº 003/2021 promovido pela 
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso – MG, comprometendo-me a: 
 

a) Enviar relatório após a emissão da ordem bancária e no prazo máximo até o dia 31 de 
Dezembro de 2021 que comprova o recebimento do prêmio, nos termos do Edital, 
atentando-se aos dias úteis e horários de funcionamento da Prefeitura/Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. 

b) Agregar ao relatório ao menos um dos materiais comprobatórios: fotografias, catálogos, 
material de imprensa, listas de presença, cartazes, cartilhas, material em audiovisual 
(DVDs e CDs), entre outros; 

c) Receber representante ou visita, com a missão de avaliar os impactos obtidos com a 
premiação, caso a SDC considere pertinente; 

d) Divulgar em todos os atos de divulgação da premiação da sua iniciativa cultural que os 
recursos são oriundos da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc); 
 

DECLARO ESTAR CIENTE de que os atos de divulgação e publicidade da premiação da iniciativa 
cultural devem ter caráter educativo, informativo ou social, e não de promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos;  
 
DECLARO QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE pela veracidade das informações e 
pelos documentos apresentados nesta inscrição. 
 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do (a) preponente. 

 

 

___________________________________________________ 

Nº do documento de Identificação – RG 

 

 

São Sebastião do Paraíso – MG, _______/________________ de 2021. 
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ANEXO II — DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 
Eu, _________________________________________________, RG nº: ___________________, 

CPF nº: ______________________, residente e domiciliado à ____________________________ 

_____________________________________________, bairro _________________________, 

na cidade de ______________________________________________UF: _______na condição 

de responsável pela apresentação da iniciativa inscrita no Edital PRÊMIO PARA MESTRES DA 

CULTURA POPULAR, reconheço sob as penas da lei que: 

 

a) Estou ciente dos meus direitos e deveres e dos procedimentos definidos pelo presente 

Edital, zelando pela observância das suas determinações; 

b) Declaro que as informações e documentos apresentados nesta inscrição são de minha 

inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade; 

c) Autorizo a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura do município de São Sebastião 

do Paraíso – MG a publicar e divulgar, mediante reprodução, distribuição, comunicação ao 

público e quaisquer outras modalidades de utilização, sem quaisquer ônus, por tempo 

indeterminado, os conteúdos desta inscrição; 

d) Declaro estar ciente e de acordo que a publicação e divulgação dos materiais poderá ser 

realizada inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos, outros eventos e 

na mídia em geral, no Brasil e no exterior, observadas as legislações vigentes de cada 

país; 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que assumo total responsabilidade pela 
veracidade das informações e pelos documentos apresentados cujos direitos autorais estejam 
protegidos pela legislação vigente. 

 
São Sebastião do Paraíso – MG, _______ / ___________________________ de 2021. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) preponente 

RG: _____________________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

Eu,____________________________________________________, CPF__________________, 

RG __________________________, órgão emissor/UF ________________, DECLARO que as 

cópias dos documentos apresentados são idênticas ao original sob pena de incorrer nas 

cominações previstas nas esferas cível, criminal e administrativa, na forma da lei. 

São Sebastião do Paraíso – MG, ________ de _________________ de 2021. 

 

 

___________________________________ 
Assinatura do (a) preponente 

Assinatura do preponente 
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO PARA FINS 
DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 
Eu,______________________________________________, CPF__________________, 

RG_______________________, órgão emissor/UF_____________, declaro que resido 

no endereço:______________________________________ Bairro:_________________, 

Município: ______________________________ CEP ___________________. 

Declaro ainda que estou ciente que a falsidade das informações acima me sujeitará às 

penas da legislação vigente. 

 

São Sebastião do Paraíso – MG, _____ de _________________ de 2021. 

 

 

___________________________________ 
Assinatura do (a) preponente 

Assinatura do preponente 
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ANEXO V 
 

TERMO DE COMPROMISSO MEDIDAS RESTRITIVAS 
E SANITÁRIAS RELACIONADAS À PANDEMIA DE COVID-19 

 

Eu,____________________________________________,CPF____________________, 
 
proponente da proposta______________________________________________declaro  
 
que a mesma será executada seguindo todas as Medidas Restritivas e Sanitárias vigentes  
 
durante o período de sua realização, editadas pelas autoridades competentes,  
 
decorrentes da pandemia da Covid-19. 
 

 
São Sebastião do Paraíso – MG, _____ de _________________ de 2021. 

 

 

 

 
___________________________________ 

Assinatura do (a) preponente 
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ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

Nº DE 
INSCRIÇÃO  

 

EDITAL Nº  

TÍTULO DO 
PROJETO 

 

NOME DO 
PROPONENTE 

 

TELEFONES  

E-MAIL  

APRESENTAÇÃO 
DO RECURSO 
(JUSTIFICAR O 
PEDIDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA E LOCAL: 
ASSINATURA DO PROPONENTE: 
 
 

 


