
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

PARA A CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICO-

CULTURAIS 

“PRÊMIO Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela)” 

 

 A Secretaria Municipal da Cultura , em consonância com a Lei Federal nº 14.017, de 29 

de junho de 2020, o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, a Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n.º 14.150, de 12 de maio de 2021, regida 

pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

eficiência e da transparência, promulga, através deste Edital de Concurso Público para a 

Concessão de Premiações Artístico-Culturais, denominado Prêmio Francisco Soares 

Sobrinho (Tico Manuela), o REGULAMENTO para a seleção e a premiação de 5 

(cinco) projetos objetivando valorizar, registrar e compartilhar o trabalho desenvolvido 

por artistas culturais. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. A criação do Prêmio Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela) configura-se 

como uma ação emergencial destinada ao setor cultural, com foco na manutenção de 

agentes culturais, adotada em consonância com o Inciso III do Art. 2º da Lei nº 14.017, 

de 29 de junho de 2020, referenciada como “Lei Aldir Blanc”.  

 

1.2. A premiação de que trata este Edital adota o princípio da valorização do trabalho, 

dos profissionais e dos processos do fazer cultural e artístico e tem como objetivo 

promover as manifestações culturais e artística do município.  

 

1.3. Constitui objeto deste Edital a premiação de 10 (dez) projetos apresentados por 

artistas das artes e da cultura, para fins promoção e manutenção das manifestações 

artísticos-culturais. 

 

1.4. Compreende-se como artista-cultural o indivíduo que comprove a atuação social 

e/ou profissional nas mais variadas linguagens artísticas e segmentos culturais, nos 

últimos 02 (dois) anos, e cuja trajetória seja baseada em ações de salvaguarda, 

promoção, difusão e transmissão de saberes, fazeres. 

 

1.5 Das categorias: poderão participar do edital as seguintes categorias: Música, Poesia, 

Contação de história, Design, pintura. 

  

2. DAS PREMIAÇÕES  

 

2.1. Este certame prevê um investimento total de R$ 5.531,11 (cinco mil quinhentos 

trinta e um reais e onze centavos), com previsão de concessão de 10 (dez) prêmios 

individuais no valor de R$ 553.11 (quinhentos e cinquenta e três reais e onze centavos).  

 

2.2. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos do Plano 

de Ação 07208420200002-001938   – Ministério do Turismo / Secretaria Especial da 



Cultura / Lei Aldir Blanc / Fundo Nacional de Cultura com o aporte financeiro de R$ 

R$ 5.531,11 (cinco mil quinhentos trinta e um reais e onze centavos). 

 

3. DO CRONOGRAMA E PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

3.1. As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total 

responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações através 

do portal eletrônico www.pocodejosedemoura.pb.gov.br 

 

Etapas Período  Duração  

Período de inscrição 
05/07/2021  a 

18/08/2021 

45 dias 

corridos 

Divulgação do resultado preliminar da 

fase de habilitação  
19/08/2021 ----- 

Período para interposição de recurso  
19/08/2021 a 

24/08/2021 
----- 

Divulgação do resultado definitivo da 

fase de habilitação  
25/08/2021 ----- 

Divulgação do resultado preliminar da 

fase de classificação  
26/08/2021 ----- 

Período para interposição de recurso  
27/08/2021 a  

31/08/2021 
----- 

Divulgação do resultado definitivo da 

fase de classificação  
01/09/2021 ----- 

http://www.pocodejosedemoura.pb.gov.br/


Período de convocação dos classificados 

e apresentação da documentação 

complementar  

02/09/2021 a 

09/09/2021  
----- 

Período de pagamento das premiações  
10/09/2021 a  

30/09/2021  
----- 

  

 

3.2. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade de 120 

(cento e vinte) dias após o término da vigência do estado de calamidade pública, podendo 

ser estendido em obediência à prorrogação dos efeitos de que trata o Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. Poderão inscrever-se neste Edital pessoas físicas, na condição de PROPONENTE, 

Poçomourense ou radicadas no município há pelo menos 02 (dois) anos, com comprovada 

atuação no segmento artístico-cultural e que satisfaçam as condições de habilitação deste 

Edital.  

 

4.2. Estão impedidas de participar deste regulamento servidores públicos, vinculados 

direta ou indiretamente à Secretaria Municipal da Cultura: Memorial Zé de Moura. 

 

4.3. Estão impedidas de participar pessoas premiadas nos editais: 01/2020 – Premio 

Naza Moura e 02/2021 premio Francisco Egídio de Moura e no Edital 01/2020, Espaços 

Culturais. 

 

5. DA COMISSÃO DE ANÁLISE  

 

5.1. A Comissão de Análise, responsável pela habilitação e seleção das iniciativas 

propostas neste Edital, terá no mínimo 04 (quatro) membros e 01 (um) secretário(a).  

 

5.2. A Comissão de Análise será composta por servidores públicos nomeados em ato 

publicado pelo Secretário de Cultura no Diário Oficial do Município, sob presidência de 

um membro da Secretaria Municipal da Cultura ou de suas instituições vinculadas, a 

quem competirá o voto de qualidade.  

 

5.3. Os trabalhos realizados pelos membros da Comissão de Análise durante o processo 

seletivo deste Edital não ensejam remuneração específica e poderão ser desenvolvidos 

presencialmente ou em home office.  

 

5.4. Os trabalhos da Comissão de Análise serão registrados em ata, a qual será assinada 

pelos respectivos membros e encaminhada ao Secretário de Estado da Cultura.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES  

 



6.1. O procedimento de inscrição, incluindo o envio de documentos, deverá ser 

realizado entre 00h01 de 05 de julho de 2021 e 23h59 de 18 de agosto de 2021 e 

efetuado exclusivamente pela internet, através e-mail: 

 

6.2. São documentos obrigatórios no ato da inscrição:  

 

6.2.1. Cópia do documento de identificação e CPF (cédula de identidade expedida por 

Secretaria de Segurança Pública, carteira de identidade expedida pelo Corpo de 

Bombeiros ou Polícia Militar, passaporte brasileiro, carteira nacional de habilitação, 

carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão 

regulamentada por lei e carteira de trabalho e previdência social);  

 

6.2.2. Cópia de comprovação bancária em nome do(a) proponente;  

 

6.2.3. Dossiê contendo materiais legíveis que permitam aos avaliadores conhecer a 

atuação do(a) proponente nos últimos 02 dois) anos, tais como: fotos, matérias de 

jornais, páginas na internet, folders, programas e afins, contratos de apresentação ou 

prestação de serviço, depoimentos de outros artistas, cartas e declarações que 

reconheçam a notoriedade do(a) proponente, entre outros materiais, reunidos em um 

único arquivo, em formato PDF.  

 

6.4. A inscrição do(a) proponente implicará na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste regulamento, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

6.5 O comprovante de residência atualizado e de dois anos atrás considerado a data de 

publicação do Edital.  

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO  

 

7.1. A fase de habilitação consistirá na etapa de checagem documental. As candidaturas 

que não forem apresentadas em conformidade com o item 6 serão inabilitadas.  

 

7.2. O resultado inicial da fase de habilitação será divulgado pela Secretaria Municipal da 

Cultura no portal eletrônico www.pocodejosedemoura.pb.gov.br, contendo o nome do(a) 

proponente e motivo da inabilitação, quando for o caso.  

 

7.3. Aos proponentes inabilitados será facultada a interposição de recurso à Comissão de 

Análise exclusivamente por meio de formulário virtual disponibilizado para esta 

finalidade na Secretaria Municipal de Cultura. 

 

7.4. A análise do pedido de reconsideração constará em ata da Comissão de Análise e o 

resultado final da etapa de habilitação será publicado no portal eletrônico 

www.pocodejosedemoura.pb.gov.br  

 

8. DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO  

 

8.1. A Comissão de Análise atribuirá nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para cada 

projeto, de acordo com os critérios e pontuações abaixo relacionados.  

 

Tabela 2 



 

8.2. Cada proposta será avaliada por, no mínimo, 02 (dois) membros da Comissão de 

Análise e a nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as 

notas dos avaliadores.  

 

8.3. A premiação dos(as) proponentes obedecerá a ordem de classificação. 

 

8.4. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o (a) proponente 

que tenha apresentado maior pontuação nos critérios 1 e 2, sucessivamente, de cada 

tabela. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio.  

 

8.5. O resultado inicial da fase de seleção será divulgado no portal eletrônico 

www.pocodejosedemoura.pb.gov.br, contendo o nome do(a) proponente e nota obtida na 

avaliação.  

 

8.6. Aos proponentes inabilitados será facultada a interposição de recurso à Comissão de 

Análise exclusivamente por meio de formulário virtual disponibilizado para esta 

finalidade na Secretaria Municipal de Cultura.  

 

8.7. A presidência da Comissão de Análise analisará os recursos interpostos e designará 

aqueles que farão o julgamento dos pedidos de reconsideração nos casos procedentes de 

reavaliação.  

 

8.9. Caso a nota da iniciativa reavaliada seja inferior à nota inicial da etapa de seleção, 

será mantida a nota dada originalmente pela Comissão.  

 

8.9. Após analisados os pedidos de reconsideração, será  publicado no Diário Oficial do 

Município  e no portal eletrônico www.pocodejosedemoura.pb.gov.br a homologação do 

resultado final do concurso,  do qual não caberá qualquer recurso, contendo o nome do(a) 

proponente, nota obtida, valor do prêmio e providências a serem tomadas pelos(as) 

selecionados(as).  

 

9. DA CONVOCAÇÃO E DO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES  

 

9.1. As candidaturas classificadas estarão automaticamente convocadas para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado 

final, enviar através do endereço eletrônicoPremioticomanuelapjm@gmail.com os 

seguintes documentos digitalizados:  

 

9.1.1. Comprovante de residência atualizado (2021);  

 

9.1.2. Comprovante de residência no município há, no mínimo, 02 (dois) anos (se 

necessário utilizar o Anexo II, devidamente assinado);  

 

9.1.3. Termo de Uso de Imagem, Cessão de Direitos e Não-Vínculo (Anexo III), 

devidamente assinado;  

 

9.2. O valor do prêmio será pago em conta corrente de qualquer instituição financeira 

nacional ou conta poupança da Caixa Econômica Federal (exceto “conta digital”) e 

http://www.pocodejosedemoura.pb.gov.br/
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Banco do Brasil, que tenha o(a) proponente como único titular, não sendo aceitas contas 

conjuntas, de terceiros ou contas fáceis com limite de recebimento diário.  

 

9.3. Em caso de falecimento da pessoa classificada até a data do pagamento, poderá ser 

convocado o(a) próximo(a) proponente da lista de classificação, após aplicados os 

critérios de desempate e observada a vigência do Edital.  

 

10. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 

10.1. O(a) proponente será o único responsável pela veracidade dos documentos 

encaminhados.  

 

10.2. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 

qualquer tempo, implicarão na eliminação da inscrição, isentando a Secult de qualquer 

responsabilidade civil ou penal.  

 

10.3. Caso comprovado o falseamento de informações após a concessão da premiação, 

o(a) proponente sofrerá as sanções e penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/1993, além de incorrer, de forma isolada ou cumulativa:  

 

10.3.1. Na devolução do valor total ou parcial do recurso financeiro à Secult, devidamente 

corrigido e acrescido dos juros legais.  

 

10.3.2. Na inabilitação do(a) premiado(a) ao recebimento de recursos financeiros da 

Secult por um período de 02 (dois) anos consecutivos, a contar da data de emissão do 

Parecer da Comissão de Análise.  

 

10.3.3. Na inscrição do premiado em Dívida Ativa do Município.  

 

10.3.4. Nas demais sanções cíveis, penais e administrativas, legalmente cabíveis.  

 

10.4. Quando houver devolução dos recursos, o(a) premiado(a) terá no máximo 12 (doze) 

meses para proceder na restituição dos recursos corrigidos à Secult, realizado por meio 

de Termo de Devolução de Recursos, ficando em restrição com o órgão até a quitação do 

débito.  

 

10.5. Em qualquer caso, o(a) premiado(a) será notificado(a) para a apresentação de defesa 

prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da confirmação de recebimento da 

notificação.  

 

10.6. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

 

11. DA CESSÃO DE DIREITOS E USO DE IMAGEM  

 

11.1. As pessoas participantes deste Concurso asseguram, desde já, que são os detentores 

dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à imagens e vídeos e cedem todos os direitos 

patrimoniais referentes ao objeto da premiação para que a Secult possa explorá-lo, através 

de preenchimento do Anexo III.  

 



11.2. Ao aceitarem as condições expostas, os(as) proponentes estarão doando ao Governo 

do Municipio, sem ônus e sem necessidade de autorização prévia, seus direitos 

patrimoniais de autor, incluindo a veiculação de imagem da obra por qualquer meio de 

divulgação.  

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

12.1. Pedidos de impugnação deste Edital deverão ser realizados por qualquer cidadão, 

por meio de petição devidamente justificada, apresentada à Secult em até 05 (cinco) dias 

úteis antes do prazo de término das inscrições, devendo ser enviados em formato PDF 

para o e-mail Premioticomanuelapjm@gmail.com 

 

12.1.1. Decairá do direito de solicitar a impugnação dos termos deste Edital o(a) 

proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o prazo de término das 

inscrições.  

 

12.2. Quando a impugnação se referir apenas a questões que não impeçam o 

prosseguimento do Concurso, poderá ser dada continuidade a este, ficando sobrestadas 

apenas as questões impugnadas, até a decisão sobre a impugnação.  

 

12.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a retificação dos 

procedimentos.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

13.1. Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de 

anexos após o envio da inscrição, tampouco inscrições que não se apresentem de acordo 

com os prazos e exigências do presente Regulamento.  

 

13.2. Os(as) proponentes que enviarem cópias ilegíveis de qualquer material solicitado 

serão inabilitados(as).  

 

13.3. O ônus decorrente da participação neste Concurso Público, incluídas as despesas 

com cópias, serviços postais e emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade 

do(a) proponente.  

 

13.4. É de responsabilidade da Secult o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização 

de todos os atos administrativos do presente Edital, podendo tomar providências em caso 

de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo.  

 

13.5. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou 

nota do(a) proponente, valendo, para tal fim, os resultados publicados no Diário Oficial 

do Município.  

 

13.6. Os recursos financeiros eventualmente não, poderão ser remanejados para fins de 

aditamento deste Edital, que deverá ser realizado em ato próprio emanado pelo prefeito 

no Diário Oficial do Município.  

 

13.7. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas 

junto à secretaria da Comissão de Análise, através do endereço eletrônico 

eletrônicoPremioticomanuelapjm@gmail.com.  

mailto:eletrônicoPremioticomanuelapjm@gmail.com


 

14. DOS ANEXOS  

 

14.1. Os anexos relacionados ao presente certame estarão disponíveis neste edital 

 

14.1.1. Anexo I – Ficha de Inscrição 

 

14.1.2. Anexo II - Declaração de Residência no Município de Poço de Jose de Moura na 

Paraíba  

 

14.1.3. Anexo III - Termo de Uso de Imagem, Cessão de Direitos e Não-Vínculo. 

 

 

Poço de Jose de Moura 05 de julho de 2021  

 

 

 

 

 

Paulo Braz de Moura 

Prefeito Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

PARA A CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

“PRÊMIO Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela)” 

ANEXO 1 

Inscrições abertas de 05 de julho de 2021 a 18 de agosto de 2021. 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

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 do Edital. Caso o candidato se inscreva em mais de uma categoria, 

todas as iniciativas apresentadas por este candidato serão inabilitadas. 

 

CATEGORIA – PESSOA FÍSICA 

IDENTIFICAÇÃO: (PESSOA FÍSICA): 

Indique o nome da iniciativa cultural apresentada: 

Nome: 

Endereço: 

Cidade: UF: 

Bairro:  Número: Complemento: 

CEP: DDD / Telefone:  

Data de Nascimento: RG: CPF: 

E-mail:  

DADOS BANCÁRIOS: 

Nome do Banco: 

 

Agência: Conta corrente: (     ) Conta Poupança(     ) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A INICIATIVA CULTURAL 

1. Qual a principal expressão cultural desenvolvida? 

 

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

 

3. Há quanto tempo desenvolve as atividades culturais? 



 

4. Qual é o objetivo desta iniciativa de fortalecimento e valorização cultural? 

Conte com detalhes o trabalho desenvolvido para valorizar e fortalecer suas práticas 

culturais. Quanto mais informações dadas, mais fácil será o entendimento do que se 

pretende com a realização deste trabalho. 

 

5. Quem e quantas são as pessoas da comunidade que participam da realização da 

iniciativa cultural? Diga também o que é feito por estas pessoas. 

 

6. Indique um ou mais temas contemplados pela sua iniciativa: 

(   ) Festas tradicionais; 

(   ) Culturas populares 

(   ) Músicas, cantos e danças; 

(   ) Culinária; 

(   ) Literatura; 

(   ) Contos; 

(   ) Documentação; 

(   ) Textos escritos; 

(   ) Outras formas de expressão. Quais?  

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................... 

 

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

fotos, folhetos, cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros materiais. 

8. Caso sua iniciativa seja premiada, como pretende utilizar o recurso da premiação? 

 

12. INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO RECURSO 

Declaro que estou ciente de todos os termos presentes no EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO Nº 00/2021 PARA A CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICO-

CULTURAIS “PRÊMIO Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela)” 

promovido pelo governo do município, comprometendo-me a: 

 

• Enviar relatório em até 12 (doze) meses após a emissão da ordem bancária, que 

comprova o recebimento do prêmio, nos termos do Edital. Ao enviar o relatório poderão 

ser agregados materiais tais como: fotografias, catálogos, material de imprensa, listas de 

presença, cartazes, cartilhas, material em audiovisual (DVDs e CDs), links de vídeos, 

entre outros; 

• Receber representante ou visita Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, 

Conselho Municipal de Políticas Culturais e Comissão de Avaliação e Acompanhamento, 

com a missão de avaliar os impactos obtidos com a premiação, caso a SCET considere 

pertinente; 



• Divulgar em todos os atos de divulgação da premiação da sua iniciativa cultural o 

nome da lei de emergência cultural e do Ministério Turismo e da Secretaria Especial da 

Cultura, de acordo com os padrões de identidade visual fornecidos no ato da premiação e  

• 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 Candidato 

 

 

___________________________________________________ 

Documento de Identificação 

 

 

__________________________________________________ 

Local e data 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

PARA A CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

“PRÊMIO Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela)” 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, 

______________________________________________________________________

__, brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº ______________ e CPF nº 

___________________________, na falta de documentos para comprovação de 

residência, DECLARO para os devidos fins, sob as penas da Lei, ser residente e 

domiciliado(a) em Poço de José de Moura desde setembro de 2000, tendo vivido nos 

seguintes endereços: 

 

Endereço 1 

Rua/Avenida: 

______________________________________________________________________

___ Nº: _________ 

Bairro: ______________________________ Cidade: 

________________________________ CEP: __________________ 

Período: ___________ / ____________ 

 

Endereço 2 

Rua/Avenida: 

______________________________________________________________________

___ Nº: _________ 

Bairro: ______________________________ Cidade: 

________________________________ CEP: __________________ 

Período: ___________ / ____________ 

 

 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na 

sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:  

 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 

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 o 

fato juridicamente relevante” 

 



“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão 

de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.” 

   

Poço de Jose de Moura, ........... de............. de 2021. 

 

 __________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

(Similar ao documento de identificação) 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

PARA A CONCESSÃO DE PREMIAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS 

“PRÊMIO Francisco Soares Sobrinho (Tico Manuela)” 

 

ANEXO III 

TERMO DE USO DE IMAGEM, CESSÃO DE DIREITOS E NÃO-VÍNCULO 

 

Eu, 

______________________________________________________________________

__, brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº ______________ e CPF nº 

___________________________, residente e domiciliado(a) no endereço 

______________________________________________________________________

__________, nº ______________, bairro 

___________________________________________, na cidade de 

____________________________________, Paraíba, na condição de candidato(a) ao 

Prêmio Dona Lenita, reconheço sob as penas da lei que: 

 

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

Edital de Concurso Público nº 00/2021 para a concessão de premiações 

artístico-culturais – Prêmio xxxx, 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 o município de Poço de José de Moura 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, incluindo o meu dossiê e a minha vídeo-biografia; 

 

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) Declaro que não sou servidor(a) público(a) vinculado(a) direta ou indiretamente 

à Secretaria Municipal de Cultura. 

 

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. 

  

 Poço de Jose de Moura, ..... de .......... 2021. 



 

 __________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

(Igual ao documento de identificação) 


