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ANEXO I – CRONOGRAMA

Evento Data

Abertura das inscrições 28/10/2021

Abertura do prazo de interposição de 
recursos ao edital

28/10/2021

Encerramento do prazo de interposição 
de recursos ao edital

05/11/2021

Encerramento do período de inscrições 28/11/2021

Início da análise das inscrições 
recebidas

29/11/2021

Publicação do resultado preliminar da 
análise das inscrições recebidas

30/11/2021

Abertura do prazo de recursos ao 
resultado preliminar

30/11/2021

Encerramento do prazo de recursos ao 
resultado preliminar

06/12/2021

Publicação do resultado de recursos 
interpostos ao resultado preliminar

07/12/2021

Publicação do resultado definitivo e 
abertura do prazo para entrega de 
documentos

07/12/2021

Encerramento do prazo para entrega de 
documentos

10/12/2021

Homologação do resultado final e 
encerramento do edital

13/12/2021
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO EDITAL 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
EDITAL: (  ) 1/2020  (  ) 2/2020  (  ) 3/2020 
 
Nome Completo/Razão Social do Requerente:_______________________________________ 

CPF/CNPJ do Requerente:___________________________________ 

Motivo do Recurso (Descreva os motivos pelos quais pretende ingressar com recurso): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Unaí, Minas Gerais, ________ de _______________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura por Extenso do Requerente 
(não é necessária autenticação) 

 
 
 
 

(espaço para protocolo – no caso de entrega física do recurso, em caso de entrega virtual, o 
registro de recebimento do e-mail substitui a anotação do protocolo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 3 - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 
 

PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE 
 
Nome Completo:_______________________________________________ 
CPF:___________________________ RG: _________________________ 
Estado Civil:_____________________ Profissão:______________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Cidade:_____________________________________ UF:______________ 
 
OUTORGADA(O) 
 
Nome Completo:_______________________________________________ 
CPF:___________________________ RG: _________________________ 
Estado Civil:_____________________ Profissão:______________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Cidade:_____________________________________ UF:______________ 
 
 
Pela presente procuração, por motivos de 
_______________________________________________, constituo os 
poderes a(o) OUTORGADA(O) acima qualificado para participação no edital nº 
____/2020, do Município de Unaí-MG, que visa realizar ações com recursos 
oriundos da Lei de Emergência Cultural nº 14.017/2020. A(O) 
OUTORGADA(O) poderá assinar termos, deliberar sobre os recursos 
recebidos, entretanto, não poderá receber os recursos em sua conta bancária 
devendo apresentar os dados do OUTORGANTE para recebimento. 
 
 
 
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(ASSINATURA DO(A) OUTORGANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

DECLARAÇÕES 
 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que não possuo vínculo empregatício 
efetivo, temporário ou comissionado com a administração pública direta ou 
indireta; 
 
(  ) Declaro, para os fins deste edital, que os documentos apresentados no 
presente processo são autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os 
originais, sob as penas da legislação brasileira em vigor; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a divulgação e uso das imagens, vídeos 
e outros materiais audiovisuais apresentados durante o processo do edital ou 
decorrentes dele sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos à minha imagem ou a qualquer outro; 
 
(  ) Autorizo, para os fins deste edital, a inclusão do meu espaço/empresa 
cultural no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) e 
Mapas Culturais do Governo Federal; 
 
 
 
 
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(ASSINATURA DO(A) DECLARANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5 - MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE ATIVIDADES 
 

AUTODECLARAÇÃO 
 
DADOS DO REQUERENTE 
 
Nome completo: ______________________________________________________________ 
Apelido ou nome artístico: _______________________________________________________ 
Data de nascimento: __________________________________________________________ 
Local de nascimento: __________________________________________________________ 
Endereço residencial: __________________________________________________________ 
Município: _______________________________________ Unidade da Federação: ________ 
CPF: __________________ RG:________________ Data/Local de expedição: ____________ 
 
Declaro, para os devidos fins, que atuei social ou profissionalmente nas áreas artística e 
cultural nos doze meses anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020, conforme lista de atividades apresentada a seguir: 
 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (Mês/Ano) 

Junho/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Julho/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Agosto/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Setembro/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Outubro/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Novembro/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Dezembro/2019 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Janeiro/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Fevereiro/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Março/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Abril/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Maio/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Junho/2020 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Observação: caso não tenha desenvolvido atividades em um ou mais meses relacionados no formulário acima, preencha o campo com 
um traço (------) e com a expressão “Atividades interrompidas” a partir do momento em que tenham ocorrido as interrupções.  

 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração 
são verdadeiras, e que estou ciente das penalidades previstas no art. 299 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal*.  
 
________________, _____ de _________________ de _________. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REQUERENTE (Igual à do documento de identificação)  
*Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -do Código Penal: “Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 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 
fato juridicamente relevante. Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular.” 


