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EDITAL DE CONCURSO 

4° PRÊMIO MESTRES DA CULTURA POPULAR DE BELO HORIZONTE 

ANEXO VI 

CHECKLIST 

É necessário assinalar com um (X), na coluna da direita, os documentos inseridos no envelope. 

Anexo I - Ficha de inscrição  

Cópia do documento de identificação – Certidão de Nascimento, RG, CTPS ou 

outro; 

 

Cópia do CPF, o qual será dispensável, caso o número do CPF conste no 

documento de identidade oficial 

 

Anexo II – Descrição da prática cultural  

Anexo III - Procuração do mestre para o representante, se for o caso  

Cópia do documento de identificação do procurador – Certidão de Nascimento, 

RG, CTPS ou outro; 

 

Anexo IV – Declaração de não impedimento do mestre ou representante  

Anexo V – Declaração de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por 

instituições públicas ou privadas de caráter cultural (ex.: Associações, Pontos de 

Cultura, Fundações, Secretarias, Escolas, entre outros) de que o mestre ou mestra 

é detentor do conhecimento indispensável à transmissão do saber, celebração ou 

forma de expressão tradicional 

 

Cópia do cartão CNPJ do declarante pessoa jurídica (disponível em 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

ou da Carteira de Identidade do Declarante pessoa física, conforme o caso. 

 

Anexo V – Declaração de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por 

instituições públicas ou privadas de caráter cultural (ex.: Associações, Pontos de 

Cultura, Fundações, Secretarias, Escolas, entre outros) de que o mestre ou mestra 

é detentor do conhecimento indispensável à transmissão do saber, celebração ou 

forma de expressão tradicional 

 

Cópia do cartão CNPJ do declarante pessoa jurídica (disponível em 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

ou da Carteira de Identidade do Declarante pessoa física, conforme o caso. 

 

Anexo V – Declaração de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por 

instituições públicas ou privadas de caráter cultural (ex.: Associações, Pontos de 

Cultura, Fundações, Secretarias, Escolas, entre outros) de que o mestre ou mestra 

é detentor do conhecimento indispensável à transmissão do saber, celebração ou 

forma de expressão tradicional 

 

Cópia do cartão CNPJ do declarante pessoa jurídica (disponível em 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Secretaria Municipal de Cultura 
Av. Augusto de Lima, 30 – 3º andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30.190-000 

tel.: (31) 3246-0317 - E-mail: gab.smc@pbh.gov.br 

 

 

ou da Carteira de Identidade do Declarante pessoa física, conforme o caso. 

Anexo V – Declaração de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por 

instituições públicas ou privadas de caráter cultural (ex.: Associações, Pontos de 

Cultura, Fundações, Secretarias, Escolas, entre outros) de que o mestre ou mestra 

é detentor do conhecimento indispensável à transmissão do saber, celebração ou 

forma de expressão tradicional 

 

Cópia do cartão CNPJ do declarante pessoa jurídica (disponível em 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

ou da Carteira de Identidade do Declarante pessoa física, conforme o caso. 

 

Anexo V – Declaração de reconhecimento emitidas pela comunidade ou por 

instituições públicas ou privadas de caráter cultural (ex.: Associações, Pontos de 

Cultura, Fundações, Secretarias, Escolas, entre outros) de que o mestre ou mestra 

é detentor do conhecimento indispensável à transmissão do saber, celebração ou 

forma de expressão tradicional 

 

Cópia do cartão CNPJ do declarante pessoa jurídica (disponível em 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) 

ou da Carteira de Identidade do Declarante pessoa física, conforme o caso. 

 

Anexo VI – Checklist, devidamente preenchido, datado e assinado;  

 

Belo Horizonte, _____ de _________________ de 2020 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) ou do Procurador(a) 
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