
 

ANEXO I 

FORMULÁRIOS DE INDICAÇÃO 

Categoria: Assinale a categoria na qual está sendo feita a inscrição (assinale uma única opção). 

(  ) Arte Tecnologia e Cultura Digital; 

(  ) Artes Plásticas e Artes Visuais; 

(  ) Artesanato; 

(  ) Audiovisual; 

(  ) Cultura Popular e Manifestações Tradicionais; 

(  ) Dança; 

(  ) Design e Moda; 

(  ) Fotografia; 

(  ) Gestão, Pesquisa e Capacitação; 

(  ) Graffiti; 

(  ) Literatura; 

(  ) Manifestações Circenses; 

(  ) Música; 

(  ) Ópera e Musical; 

(  ) Patrimônio Histórico e Artístico, Material e Imaterial; 

(  ) Produção Cultural; 

(  ) Teatro; 

(  ) Outro, especificar: 

______________________________________________________________ 

 

Tipo de inscrição: 

(  ) Personalidade; 

(  ) Grupo; 

(  ) Entidade. 

 

Quem está preenchendo este formulário? 

(  ) A/O própria/o interessada/o no prêmio (autoindicação); 

( ) Uma outra pessoa (terceiro) que está indicando alguém para receber o prêmio (Para esta 

opção, deve-se anexar a Carta de Anuência - Anexo II), assinada pela/o indicada/o, confirmando 

ter ciência que está sendo indicada/o para concorrer ao Prêmio e que concorda com a indicação 

de seu nome. 

 

Nome do responsável pela indicação:________________________________________________ 

 

Telefone: _______________________________________________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Dados do Indicado Pessoa Física 

 

Nome completo:__________________________________________________________________ 

 

Nome artístico e/ou social:_________________________________________________________ 

 

Telefone para contato:____________________________________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Número do CPF: _________________________________________________________________ 

 



 

Endereço completo: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dados do Indicado Pessoa Jurídica 

 

Razão Social: ____________________________________________________________________ 

 

Nome Fantasia: __________________________________________________________________ 

 

Telefone para contato: ____________________________________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

 

Número do CNPJ: ________________________________________________________________ 

 

Endereço completo: _______________________________________________________________ 

 

Representante legal: ______________________________________________________________ 

 

Número do CPF: _________________________________________________________________ 

 

Telefone para contato: ____________________________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Endereço completo: _______________________________________________________________ 

 

O indicado já foi contemplado em outros editais de premiação? 

(  ) SIM, Quais? __________________________________________________________________ 

(  ) NÃO 

 

Proposta de candidatura: 

 

Nome da/o candidata/o (escrever aqui o nome da personalidade, grupo ou organização 

indicada):_______________________________________________________________________ 

 

Justifique a indicação, informando o tempo, a área de atuação e as principais atividades 

realizadas e as que estão em realização: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O trabalho desenvolvido contribuiu para a valorização da área cultural em que atua? De que 

maneira? _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

De que maneira a atuação da/o candidata/o pode ser considerada inovadora? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

De que maneira a atuação da/o candidata/o contribui para promoção de valores não 

discriminatórios e desconstrução de estereótipos? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Informe os benefícios que as atividades culturais desenvolvidas pelo candidato trouxeram à(s) 

comunidade(s) atendidas: (Apresente as benfeitorias, melhoras, resultados que a atuação da 

personalidade ou grupo trouxeram às comunidades em que foram realizadas. Cite quais 

comunidades e grupos foram/são atendidos ou impactados pela atuação da/os candidata/o, e se 

envolve populações em situação de vulnerabilidade social e acessibilidade): ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

MODELO - CARTA DE CIÊNCIA/ANUÊNCIA 

 

À Diretoria de Cultura e Turismo. 

Município de Piracaia 

Piracaia, __ de _____________ de 2020 

  

Assunto: Carta de Ciência/Anuência 

  

Eu, _________________________________, declaro ciência e concordo que a/o senhora/a 

_____________________________________________________ seja responsável pela minha 

indicação para o prêmio do Edital nº 03/2020, podendo esta/e submeter à proposta, apresentando a 

documentação solicitada. 

  

Atenciosamente, 

  

____________________________________ 

[Nome da pessoa indicada] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

MODELO - CARTA DE CIÊNCIA/ANUÊNCIA – PESSOA JURÍDICA 

 

À Diretoria de Cultura e Turismo. 

Município de Piracaia 

Piracaia, __ de _____________ de 2020 

 

Nós, integrantes do grupo _________________________________, abaixo listados, declaramos 

ciência e concordamos em designar como representante o/a senhor/a 

______________________________________, podendo este/a submeter a proposta ao Edital nº 

03/2020, apresentar documentos, bem como receber a premiação em nome do grupo, caso o mesmo 

seja contemplado. 

  

Nome:________________________________ 

CPF:____________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Piracaia, ____ / ____ / ________ 

Assinatura: _________________________________ 

  

Nome:________________________________ 

CPF:____________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Piracaia, ____ / ____ / ________ 

Assinatura: _________________________________ 

  

Nome:________________________________ 

CPF:____________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Piracaia, ____ / ____ / ________ 

Assinatura: _________________________________ 

 


