ANEXO III – EDITAL FUNCULT/PROCULTURA Nº 004/2013
PRÊMIO FUNCULT MAXIMIANO DA MATA TEIXEIRA 2013, de Apoio à Literatura no Tocantins.
Inscrição Nº _________/2013 (uso exclusivo FUNCULT)

NOME DO PROJETO: ____________________________________________________________

DECLARAÇÃO I
PROPONENTE – PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
(Esta declaração deve ser preenchida e assinada pelo proponente do projeto)

Marque “X” nesta opção se PESSOA FÍSICA ( )
Nome do Proponente: __________________________________________________________
CPF: _______________________________________ RG: ______________________________
Declaro, perante a Fundação Cultural do Tocantins - FUNCULT, que não sou servidor, nem
membro da FUNCULT ou membro das Comissões de Habilitação ou de Avaliação e Seleção,
membros ou suplentes do Conselho Estadual de Cultura, nem servidor público direta ou
indiretamente envolvido neste processo seletivo, ou respectivo cônjuge, companheiro ou
parente consangüíneo ou por afinidade em linha reta ou colateral até o 2º grau, e que resido
no Estado do Tocantins há pelo menos 02 (dois) anos. Estando ciente que, estarei
automaticamente eliminado do processo seletivo, se for a qualquer tempo, identificado o
descumprimento de tal vedação.

Marque “X” nesta opção se PESSOA JURIDICA ( )
Nome do Proponente: __________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________ CPF: _____________________________
Nome do Rep. Legal: ___________________________________________________________
Declaro, perante a Fundação Cultural do Tocantins - FUNCULT, que não existe entre os
dirigentes desta instituição, servidor, nem membro da FUNCULT ou membro das Comissões de
Habilitação ou de Avaliação e Seleção, membros ou suplente do Conselho Estadual de Cultura,
nem servidor público direta ou indiretamente envolvido neste processo seletivo, ou respectivo
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou por afinidade em linha reta ou colateral
até o 2º grau, e que esta instituição está regular e legalmente formalizada há pelo menos 01
(um) ano. Estando ciente que, estarei automaticamente eliminado do processo seletivo, se for
a qualquer tempo, identificado o descumprimento de tal vedação.

___________________________________________________
Assinatura do proponente conforme documento de identidade
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