GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria va
EDITAL Nº 5/2021
I PRÊMIO CANDANGUINHO DE POESIA INFANTO-JUVENIL
EDITAL DE SELEÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA COLETÂNEA DE POESIA
MALA DO LIVRO 30 ANOS
O SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 934/2017 - Lei Orgânica da Cultura, torna público o
edital na modalidade de fomento de premiação da comunidade cultural, de que tratam os arts. 16 e 17
do Decreto nº 38.933/2018, advindo do processo 00150-00005665/2020-39.
1. DO OBJETO
1.1 O objeto deste edital é selecionar 30 poesias inéditas de autoria de crianças e jovens do Distrito
Federal e/ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE-DF para
compor a coletânea de poesias com o tema “A Mala do livro, uma viagem na cultura”.
1.2 Serão selecionadas 30 poesias para serem publicadas pela Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va - SECEC em uma coletânea e as três primeiras em cada categoria serão premiadas,
conforme autoriza o art. 17, II, do Decreto nº 38.933/2018, observadas as categorias descritas no Anexo I
deste Edital.
2. DO PRAZO PARA ENTREGA DA PREMIAÇÃO
2.1 O prazo para recebimento da premiação será de até 120 dias após a data de homologação do
resultado ﬁnal do edital.
3. DO PRAZO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições poderão ser efetuadas no período entre 30/04/2021 a 30/05/2021, com apresentação
da documentação que deve ser direcionada à Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília, por um dos
seguintes caminhos:
I. Preferencialmente, por meio do preenchimento do formulário disponibilizado no link em sí o
eletrônico www.cultura.df.gov.br; ou
II. Por e-mail: premiocandanguinhodepoesia@cultura.df.gov.br; ou
lII. Se não for possível, poderá ser feito a entrega da documentação na Biblioteca Nacional de Brasília,
localizada no Setor Cultural da República, s/n, Esplanada dos Ministérios, mediante agendamento prévio
via telefone 3325-6257.
3.2 As poesias inscritas deverão ser inéditas e originais, entendendo-se, assim, as poesias que não
tenham sido publicadas sob qualquer hipótese ou premiadas em outros concursos, e de própria autoria,
não plagiadas.
3.3 Somente serão habilitadas poesias em língua portuguesa brasileira, de autoria de crianças e jovens
entre 7 a 17 anos de idade até a data de inscrição, residentes no DF e na RIDE.
3.4 Documentação para inscrição:
I. Formulário de inscrição, conforme Anexo II deste Edital, disponibilizado no site da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Cria va (www.cultura.df.gov.br);
II. Cópia do documento de iden dade com foto e data de nascimento ou cer dão de nascimento;

III. Autorização do Responsável para Candidato Menor de Idade (Anexo VII), Cédula de Iden dade ou
Carteira de motorista, e CPF, quando não constar nos documentos anteriores, do responsável, em
formato digital;
IV. Comprovante que é pessoa com deﬁciência, quando for o caso;
V. Cópia do comprovante de residência;
VI. Texto da Poesia escrita, em arquivo digital, salvo em formato PDF, em formato A4, sem ilustrações,
numa só face, com, no máximo 2 (duas) páginas digitadas no Microso Word ou similiar, fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. O tulo da poesia deverá constar da parte superior da
página inicial digitado em negrito, em fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado;
VII. Serão admi dos os arquivos digitais em áudio das poesias dos candidatos declarados Pessoa com
Deﬁciência. Os arquivos enviados devem ter duração máxima de 2 minutos e o tamanho máximo de 2
MB;
VIII. Deverão também ser preenchidos, assinados com letra legível e anexados à inscrição, em arquivo
digital, formato PDF, os seguintes documentos: Declaração de Autoria e Concordância (Anexo III), Termo
de Autorização de Publicação e Cessão de Direitos autorais (Anexo IV), Autorização do responsável para
candidato menor de idade (Anexo V), Declaração de que não possui parentesco até segundo grau com
servidor da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va, membro ( tular ou suplente) do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura, membro ( tular ou suplente) do Conselho de
Cultura do Distrito Federal, ou membro da comissão de seleção deste Edital (Anexo VI). Os modelos dos
documentos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.cultura.df.gov.br;
IX. É proibida qualquer forma de iden ﬁcação nas margens, no rodapé e no texto da poesia, como
pseudônimo, nome ou sobrenome do autor, suas iniciais, assinatura ou rubrica.
3.5 O par cipante pode se inscrever com até no máximo 2 (duas) poesias, mas após a seleção, cada
candidato só será premiado com uma poesia, devendo prevalecer a poesia na qual lhe for atribuída a
melhor avaliação, considerando os critérios de seleção estabelecidos no item 7 deste edital.
3.5.1 Na hipótese de apresentação de mais de 2 (duas) poesias pelo mesmo candidato, somente serão
analisadas as 2 (duas) úl mas inscrições enviadas, sendo as demais automa camente desclassiﬁcadas,
salvo na hipótese em que houver pedido de desistência de uma das inscrições enviadas, antes do término
do período de inscrição.
3.6 Para ﬁns desse edital, serão consideradas pessoas com deﬁciência as que se enquadrarem nas
seguintes categorias conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, em seu art. 4º:
I – Deﬁciência Física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprome mento da função sica, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades esté cas e as que não produzam
diﬁculdades para o desempenho de funções;
II – Deﬁciência Audi va – perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III – Deﬁciência Visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óp ca; a baixa visão, que signiﬁca acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óp ca; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;
IV – Deﬁciência Mental – funcionamento intelectual signiﬁca vamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adapta vas, tais como:
a) comunicação;

b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) u lização da comunidade;
d) u lização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – Deﬁciência Múl pla – associação de duas ou mais deﬁciências.
3.7 A inscrição neste Prêmio implica na aceitação pelo candidato dos termos deste Edital na sua
totalidade.
4. ETAPAS DE SELEÇÃO
4.1 A seleção será composta das seguintes etapas:
I. Etapa 1 - Exame da admissibilidade das inscrições, a ser realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va, podendo ser solicitadas informações ou documentações complementares. Nessa fase,
os arquivos das poesias serão separados dos demais documentos da inscrição, de forma a ser
disponibilizada para a comissão de seleção apenas a poesia, sem a documentação que permita a
iden ﬁcação de sua autoria.
II. Etapa 2 - Seleção das poesias premiadas, a ser realizada por Comissão de Seleção. Nessa fase será
assegurada a não iden ﬁcação dos candidatos, pois a comissão receberá as poesias numeradas de forma
a não ser possível iden ﬁcar o autor da poesia.
4.2 A no ﬁcação de necessidade de apresentação de informações ou documentação complementar na
Etapa 1 será enviada para o endereço eletrônico informado no formulário de inscrição e deverá ser
atendida integralmente no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro dia ú l subsequente à
data da no ﬁcação.
4.3 Não serão admi das na etapa 1 as inscrições que não atenderem à no ﬁcação de que trata o item 4.2
e as inscrições que, mesmo após resposta, es verem em desacordo com este edital ou com a legislação.
4.4 A Comissão de Seleção será formada por 5 (cinco) membros, designados por ato publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal, sendo pelo menos 3 (três) representantes da sociedade civil e 1 (uma) pessoa
com deﬁciência que atue na área de arte inclusiva, se necessário.
4.4.1 Poderão ser designados para atuar na comissão de Seleção:
I. Membros do Conselho de Cultura do Distrito Federal;
II. Membros do Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura;
III. Pareceristas contratados mediante credenciamento;
IV. Servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va;
V. Convidados externos voluntários.
4.5 Os resultados das etapas 1 e 2 da seleção serão publicados no Diário Oﬁcial do Distrito Federal e no
site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va (www.cultura.df.gov.br).
4.6 As poesias serão analisadas pela comissão de seleção que procederá à seleção de 30 (trinta) poesias e
as classiﬁcará em ordem decrescente de pontos.
4.7 Do resultado da seleção das poesias premiadas, a ser realizada por Comissão de Seleção, caberá
recurso fundamentado e especíﬁco que deverá ser direcionado à Diretoria da Biblioteca Nacional de
Brasília, a ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da publicação do resultado no

Diário Oﬁcial do Distrito Federal, considerando-se para início da contagem o primeiro dia ú l posterior à
publicação, não cabendo recurso administra vo da decisão após esta fase.
5. DA PREMIAÇÃO
5.1 As 30 (trinta) poesias selecionadas serão reunidas em coletânea a ser publicada pela Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Cria va nos formatos e-book, livro, Braille e/ou Áudio-livro. A solenidade
de premiação e lançamento da coletânea dar-se-á em local, data e horário a serem deﬁnidos,
oportunamente, pela SECEC/DF.
5.2 Os autores das poesias classiﬁcadas nos três primeiros lugares de cada categoria receberão a seguinte
premiação:
I. 1º classiﬁcado – um smartphone e 10 exemplares da obra impressa;
II. 2º classiﬁcado – um tablet e 10 exemplares da obra impressa;
III. 3º classiﬁcado – um leitor de e-book e 10 exemplares da obra impressa.
5.3. Os autores das obras selecionadas e publicadas receberão cer ﬁcado de par cipação e 2 (dois)
exemplares da coletânea.
6. DESCLASSIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. São mo vos de desclassiﬁcação:
I. Falta de documentos exigidos no item 3 deste edital;
II. Impedimento do candidato por ser ﬁlho ou parente de agentes públicos da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Cria va até o segundo grau, que estejam lotados na unidade responsável pela
realização da seleção ou de agente público cuja posição na SECEC seja hierarquicamente superior ao
chefe da unidade responsável pela realização da seleção. Também estão impedidos os ﬁlhos e/ou
parentes de até segundo grau de membro da comissão de seleção e de membros do Conselho de Cultura
do Distrito Federal e do Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal;
III. Impedimento do candidato por incorrer nas vedações rela vas a nepo smo previstas no art. 8º do
Decreto nº 32.751, de 4 de fevereiro de 2011;
IV. Será desclassiﬁcada a poesia que ver conteúdo comprovadamente vinculado a prá cas de
desrespeito às mulheres, às crianças, aos jovens, aos idosos, à população negra, aos povos indígenas ou
outros povos e comunidades tradicionais, à população de baixa renda, às pessoas com deﬁciência, às
lésbicas, aos gays, aos bissexuais, aos traves s e transexuais, ou que expresse outras formas de
preconceitos semelhantes.
7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1 A equipe técnica da Biblioteca Nacional veriﬁcará os documentos e as propostas apresentadas,
inabilitando os proponentes que não tenham apresentado documentação em conformidade com o
estabelecido neste Edital e desclassiﬁcando as poesias que não estejam em conformidade com o
estabelecido neste Edital; caracterizem cópia, plágio ou qualquer po de fraude; ou não sejam de autoria
do proponente, mediante parecer técnico que expressa e fundamentadamente mo ve a decisão.
7.2 As poesias serão julgadas anonimamente pela comissão de seleção.
7.3 O Julgamento das propostas considerará como critérios de avaliação o Uso Adequado da Linguagem
Própria da Poesia, a Originalidade e Cria vidade que caracterizam o texto e o tema proposto, "A Mala do
Livro, uma viagem na Cultura".
7.4 Para ﬁns de seleção das poesias, serão considerados:
CRITÉRIOS

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

a) Uso Adequado da
Linguagem Própria da
Poesia

- A poesia explora as ﬁguras de linguagem, de es lo, métrica, ritmo e rima?

b) Originalidade

- O tulo da poesia mo va a leitura?
- O texto expressa um olhar inusitado, peculiar, livre ou lúdico para
sensibilizar, provocar, inquietar, fazer pensar, seduzir o leitor para o tema?
- O autor expressa um olhar cria vo sobre o tema proposto para poesia?

c) Cria vidade

- O autor apresenta talento e inteligência, com desenvoltura e qualidades
de quem é inusitado e inovador?

7.5 Cada julgador poderá atribuir à proposta um máximo de 50 (cinquenta) pontos, sendo, no máximo 10
(dez) pontos rela vos à originalidade, 10 (dez) pontos rela vos à cria vidade e 30 (trinta) pontos rela vos
ao Uso adequado da linguagem própria da poesia.
7.6. A pontuação da proposta, nos critérios de avaliação indicados no subitem 7.4, obedecerá aos
seguintes parâmetros, mediante parecer técnico que expresse fundamentamente o mo vo:
7.6.1 Originalidade:
7.6.1.1 Insa sfatório – 1 ponto: aceitável em parte, mas com critério imperfeito, incompleto ou
inacabado, conforme parecer técnico;
7.6.1.2 Sa sfatório – 5 pontos: aceitável em todo, mas sem correção e abrangência do critério em toda a
sua extensão, conforme parecer técnico;
7.6.1.3 Plenamente Sa sfatório – 10 pontos: aceitável no todo, com correção e abrangência do critério
em toda a sua extensão, conforme parecer técnico;
7.6.2 Cria vidade:
7.6.2.1 Insa sfatório – 1 ponto: aceitável em parte, mas com critério imperfeito, incompleto ou
inacabado, conforme parecer técnico;
7.6.2.2 Sa sfatório – 5 pontos: aceitável no todo, mas sem correção e abrangência do critério em toda a
sua extensão, conforme parecer técnico;
7.6.2.3 Plenamente Sa sfatório – 10 pontos: aceitável no todo, com correção e abrangência do critério
em toda a sua extensão, conforme parecer técnico;
7.6.3 Uso adequado da linguagem própria da poesia:
7.6.3.1 Insa sfatório – 1 ponto: aceitável em parte, mas com critério imperfeito, incompleto ou
inacabado, conforme parecer técnico;
7.6.3.2 Sa sfatório – 15 pontos: aceitável no todo, mas sem correção e abrangência do critério em toda a
sua extensão, conforme parecer técnico;
7.6.3.3 Plenamente Sa sfatório – 30 pontos: aceitável no todo, com correção e abrangência do critério
em toda a sua extensão, conforme parecer técnico.
7.7 A nota ﬁnal de cada par cipante corresponderá à média simples das notas individualmente atribuídas
pelos membros da comissão de seleção;
7.8 Serão selecionadas para compor a coletânea as 30 poesias com maior pontuação, sendo 10 poesias
para cada categoria, ressaltando que caso não alcançarmos o número de 10 poesias numa categoria,
subiremos as mais pontuadas das demais categorias;
7.9. Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação ob da nos critérios A, B
e C. Caso essas regras não solucionem o empate, o desempate será feito com base na idade do autor da
poesia, sendo premiado o mais velho.
8. DO REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
8.1 Na hipótese de o número de inscritos para uma das categorias descritas no Anexo I deste edital ser
menor do que a quan dade oferecida, os prêmios restantes poderão ser remanejados para premiação

das poesias melhores pontuadas, mas não premiadas, devido à quan dade de vagas previstas
inicialmente para categoria na qual está inscrito, conforme deliberação da Comissão de Seleção.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A modalidade de fomento denominada modalidade de premiação da comunidade cultural será
realizada por entrega direta de tablet, leitor de ebook ou smartphone aos premiados, sem necessidade
de celebração de instrumento jurídico, conforme autoriza o art. 51, § 1º, I, "a", da Lei Complementar nº
934/2017 – Lei Orgânica da Cultura.
9.2 A prestação de informações não será exigida na modalidade de premiação, pois não há assunção de
obrigações futuras pelos agentes premiados.
9.3 Os casos omissos porventura existentes ﬁcarão a cargo do Secretário de Estado de Cultura e
Economia Cria va do Distrito Federal.
9.4 O formulário de inscrição e as demais documentações exigidas neste edital deverão ser apresentadas
em língua portuguesa (Brasil).
9.5 O presente Edital e os seus anexos estarão disponíveis nos sites da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Cria va do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e da Biblioteca Nacional de Brasília
(www.bnb.df.gov.br).
9.6 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital e
no Decreto nº 38.933/2018 que regulamenta o regime jurídico de fomento à cultura no Distrito Federal.
9.7 Os recursos, impugnações e demais poderão ser apresentados preferencialmente, por meio do
preenchimento do formulário disponibilizado no link em sí o eletrônico www.cultura.df.gov.br, ou por email: premiocandanguinhodepoesia@cultura.df.gov.br, ou se não for possível por meio eletrônico,
poderá ser feita a entrega da documentação na Biblioteca Nacional de Brasília, localizada no Setor
Cultural da República, s/n, Esplanada dos Ministérios, mediante agendamento prévio, via telefone 33256257.
9.8 Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12/12/2012.
9.9 Qualquer cidadão é parte legí ma para impugnar edital em caso de iden ﬁcação de alguma
irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do edital, devendo
a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
9.10 Conforme estabelece o art. 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por analogia, o presente
edital poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, per nente e suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo ser anulado por
ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
9.11
Informações
e
esclarecimentos
podem
ser
solicitados
através
premiocandanguinhodepoesia@cultura.df.gov.br ou através do telefone (61) 3325-6257.

do

e-mail

9.12 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.
9.13 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
ANEXOS: I. Descrição das categorias; II – Formulário de Inscrição; III. Declaração de Autoria e
Concordância; IV. Termo de Autorização de Publicação e Cessão de Direitos autorais; V. Autorização do
responsável para candidato menor de idade; VI. Declaração de que não possui parentesco até segundo
grau com servidor da SECEC, membro ( tular ou suplente) do Conselho de Administração do FAC,
membro ( tular ou suplente) do Conselho de Cultura do Distrito Federal, ou membro da comissão de
seleção deste Edital; Os modelos dos documentos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico
www.cultura.df.gov.br.

Brasília/DF, 22 de abril de 2021.
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA
Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va

ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
CATEGORIA

FAIXA ETÁRIA

QUANTIDADE DE PRÊMIOS

Infan l

6 a 12 anos

3

Juvenil

13 a 17 anos

3

Pessoas com Deﬁciência

6 a 17 anos

3

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Título da Poesia:
Nome Ar s co (campo não obrigatório):
Nome Social (campo não obrigatório):
Raça, Cor, Etnia (campo inserido conforme estabelece o Decreto 39.024/2018):
( ) Amarelo ( ) Branco ( ) Indígena ( ) Pardo ( ) Preto
Escolaridade:
Nº do CPF (campo não obrigatório):

Nº do RG ou Cer dão de Nascimento:

Endereço completo:
Cidade:

CEP:

Telefone:
E-mail:
Possui Deﬁciência: ( ) Sim ( ) Não (campo não obrigatório)
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro (campo não obrigatório)
A escola onde você estuda possui Biblioteca? ( ) Sim ( ) Não

Conhece o Programa Mala do Livro? ( ) Sim ( ) Não (campo não obrigatório)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE AUTORIA E CONCORDÂNCIA
Eu, ________________________________________ (nome do autor), RG nº ______________, residente
em _________________________________________________________________, declaro, para os
devidos efeitos, ser responsável pela originalidade e autoria da poesia _________________________
( tulo da poesia) entregue no I Prêmio Candanguinho de Poesia Infanto-Juvenil. Declaro ainda que aceito
par cipar em concordância com todos os pontos constantes no edital do referido prêmio.

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR DA POESIA
Nome Completo:
RG:
CPF:

______________________________
Assinatura

Brasília, ____de _________de 2021.

ANEXO IV
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
Eu,
____________________________________,
residente
na
____________________________________ (endereço), portador do RG nº _______________ e inscrito
no CPF sob o nº ______________, na qualidade tutor e/ou responsável legal pelo autor da poesia
in tulada __________________________________, autorizo a publicação e cedo os direitos autorais
para a publicação da Coletânea de poesias "A Mala do Livro, uma viagem na cultura".
Com a presente autorização e cessão, transﬁro gratuitamente e deﬁni vamente todos os direitos e
faculdades que no seu conjunto cons tuem o direito autoral sobre a obra acima in tulada, em todos os
seus aspectos, manifestações, processos de reprodução e divulgação, ﬁcando autorizada sua
disponibilização em quaisquer meios impressos ou eletrônicos (intranet/internet), isoladamente ou em
conjunto com outras obras.
Declaro que a obra cedida é de minha autoria exclusiva, sendo totalmente responsável pelo conteúdo e
pela exa dão das referências mencionadas. Declaro, também, que inexiste qualquer proibição
vinculada à divulgação da presente poesia, sendo de minha inteira responsabilidade eventuais
ques onamentos judiciais ou extrajudiciais a respeito.

Fica, desde já, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal autorizada a
proceder eventuais adequações do texto às normas da publicação, no que tange a alterações de
formatação (recuos, es los, destaques e aﬁns) e correções ortográﬁcas e grama cais, bem como outras
modiﬁcações necessárias para atender caracterís cas editoriais, gráﬁcas, de divulgação ou de publicidade
(modos de exibição, distribuição, disponibilização, visualização, acesso, download, portais e banco de
dados).
Por estar de acordo, assino abaixo.
*Os tutores e/ou responsáveis legais dos menores de 18 anos devem assinar.

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR DA POESIA
Nome Completo:
RG:
CPF:

______________________________
Assinatura

Brasília, ____de _________de 2021.

ANEXO V
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA CANDIDATO MENOR DE IDADE
Autorizo
o
candidato________________________________________________,
Cer dão
de
Nacimento/RG nº ___________________________________, a par cipar e cumprir todas as etapas
deﬁnidas no regulamento do I Prêmio Candanguinho de Poesia Infanto-Juvenil: “Mala do Livro: uma
viagem na cultura”.

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR DA POESIA
Nome Completo:
RG:
CPF:

______________________________
Assinatura

Brasília, ____de _________de 2021.

ANEXO VI
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA
Declaro não ser ﬁlho ou parente de agentes públicos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Cria va - SECEC até o até o segundo grau, que estejam lotados na unidade responsável pela realização da
seleção ou de agente público cuja posição na SECEC seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção e, tampouco, de possuir vínculo de parentesco até o 3º grau com
membros efe vos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de
Administração do FAC, bem como com membros da Comissão examinadora do I Prêmio Candanguinho de
Poesia Infanto-Juvenil: "Mala do Livro: uma viagem na cultura".
Por ser verdade e sem mais para o momento, subscrevo-me.

AUTOR DA POESIA
Nome Completo:

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR DA POESIA
Nome Completo:
RG:
CPF:

______________________________
Assinatura

Brasília, ____de _________de 2021.
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