Ficha de Inscrição
Informações sobre o candidato
1. Nome:
_______________________________________________________________
2. Carteira de Identidade: _________________________________________
Órgão Emissor: _____________
3. CPF: ______.______.______-_____
Endereço:
_______________________________________________________________
Bairro:
_______________________________________________________________
Cidade:
_______________________________________________________________
Estado: _____________________________ CEP: _____________________
5. Telefone Fixo: (
6. Celular: (

) ________________________

) _____________________________

7. Endereço Eletrônico (e-mail):
_______________________________________________________________
8. Dados bancários do (a) Candidato (a) :
Banco: ________________________
Agência nº_______________________
Conta corrente nº __________________
09. Inscrição por terceiros (procuração)? SIM (

)

NÃO (

)

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(para participantes que não disponham de comprovante de residência em seu
nome)

Eu,
_______________________________________________________________
_,
portador(a)
do
RG
____________________,
e
do
CPF___________________, inscrito no Edital de nº 002/2019 FUNDECMA,
declaro, sob minha responsabilidade, e para os devidos fins, na forma da Lei nº
7.115/83, que resido atualmente no endereço indicado na Ficha de Inscrição do
presente concurso.
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção
penal prevista no art. 299 do Código Penal.

O referido é verdade e dou fé.
_______________________________
(local / data)

______________________________________
Assinatura

CARTA DE ANUÊNCIA DA COMUNIDADE INDICANDO O (A) CANDIDATO
(A) A PARTICIPAR DO EDITAL PRÊMIO DE OCUPAÇÃO DAS ARTES
VISUAIS AMINA PAULA BARROS – 1ª Edição

Nós, membros da obra __________________________________, declaramos
que,
temos
conhecimento
da
indicação
do(a)
Sr.(a)
_______________________________________________________________
__ para participar do PRÊMIO DE OCUPAÇÃO DAS ARTES VISUAIS AMINA
PAULA BARROS – 1ª Edição e o(a) reconhecemos como detentor(a) de notório
conhecimento e longa permanência na atividade e capacidade de transmissão
de saberes e fazeres e de formas expressões de artes visuais.
Declaramos ter ciência de todas as regras do Edital do PRÊMIO DE
OCUPAÇÃO DAS ARTES VISUAIS AMINA PAULA BARROS – 1ª Edição
e estarmos de acordo com seus termos.

Membros integrantes criadores da obra, maiores de 18 anos (assinatura de
todos):
1. Nome:
RG:
Data de Nascimento:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

Assinatura:
Comunidade Associada:

2. Nome:
RG:
Data de Nascimento:
Assinatura:
Comunidade Associada:

Órgão emissor:
/

/

CPF:

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS DO EDITAL
O (A) Candidato (a) declara formalmente que:
a. Tem pleno conhecimento do Edital em que eventualmente se baseia esta
solicitação bem como das regras e normas da SECMA relacionadas à
modalidade;
b. Tem garantias da instituição sede do projeto de que disporá de condições
básicas operacionais para a execução do objeto da solicitação;
c. d. Declara que, sendo o caso, deu conhecimento a todos os membros listados
nesta solicitação dos termos da presente declaração e que dispõe da
concordância formal deles;
d. Responde pela veracidade de todas as informações contidas na presente
solicitação..
(Declaração feita em observância aos artigos 297-299 do Código Penal
Brasileiro)
Li e estou de acordo com a declaração acima
Solicito à SECMA minha inscrição no Edital SECMA nº 002//2019 PRÊMIO
DE OCUPAÇÃO DAS ARTES VISUAIS AMINA PAULA BARROS – 1ª Edição

________________________________________
Assinatura Candidato(a)
(Ou digital)

_______________________________________
Assinatura do Responsável pela inscrição
(No caso de inscrição por terceiros)

