
 

 
MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN 

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO 
 
 

EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2018 
Processo Administrativo: Nº 01498.000260/2018-31 

 

EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO - 
Mestras e Mestres do Cavalo Marinho (2018) 

 
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Cultura, por intermédio da Superintendência Estadual em 
Pernambuco, sediada na Rua Oliveira Lima, 824, Boa Vista, Recife-PE, torna público que fará 

realizar licitação na modalidade de CONCURSO para reconhecimento e valorização do 

patrimônio imaterial de Pernambuco, havendo nessa primeira edição duas linhas de 
premiação, sendo uma voltada a premiação de Mestres e Mestras do Cavalo Marinho e 
outra para premiação de ações de salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque 
Solto, Cavalo Marinho e Capoeira, bens culturais registrados como Patrimônio Cultural 
do Brasil, observando-se a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Convenção para Salvaguarda 

do Patrimônio Cultural Imaterial e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais, ambas da UNESCO; o Decreto 3.551/00; demais normas aplicáveis à 

espécie e por este instrumento convocatório, conforme as especificações constantes do 
presente Edital e seus Anexos. 

Os autos do presente processo administrativo (Nº 01498.000260/2018-31) encontram-

se à disposição dos interessados para vistas. 
 
1. OBJETO 

 
1.1 EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO - Mestras 

e Mestres do Cavalo Marinho (2018) têm como objetivo reconhecer e valorizar a tradição 
cultural do Cavalo Marinho por meio da premiação de Mestras e Mestres, com idade igual ou 
superior a 40 (quarenta) anos cujas trajetória e ações tenham contribuído de maneira 

fundamental para a transmissão e continuidade desse Patrimônio Cultural do Brasil.  
 
1.2 Entende-se por Cavalo Marinho o bem cultural aprovado pelo Conselho Consultivo do IPHAN 

para receber o título de Patrimônio Cultural do Brasil em 03/12/2014 e inscrito no Livro de 
Registro das Formas de Expressão. A descrição do bem cultural está expressa na Certidão de 

Registro (Anexo I).  
 
2. DO OBJETIVO 

 
2.1 Premiar a atuação exemplar de Mestras e Mestres do Cavalo Marinho compreendido de 

acordo com o subitem 1.2.  



 
2.2 Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por Mestras e 

Mestres detentores de Patrimônio Cultural do Brasil e às estratégias de preservação de suas 
identidades culturais.  

 
2.3 Atender às diretrizes e ações do INRC do Cavalo Marinho.  
 

3. DO PAGAMENTO 
 
3.1 Serão concedidos 02 (dois) prêmios, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

para Mestras e Mestres em atividade no Cavalo Marinho, como forma de reconhecimento a 
seus reputados trabalhos e contribuições em prol do fortalecimento e continuidade do 

Patrimônio Cultural do Brasil Cavalo Marinho.   
 
3.2 O valor líquido será depositado por meio de ordem bancária, na conta do candidato 

aprovado, sendo obrigatória a correspondência entre as titularidades do candidato e da conta 
bancária a ser realizado o pagamento. Desse valor haverá a dedução e o recolhimento na fonte 

referente ao imposto de renda.  
 
3.2.1 Para o recebimento do prêmio é obrigatória à apresentação de conta corrente 

válida no nome do candidato aprovado (pessoa física)  
 
3.3 O valor recebido e o valor retido na fonte deverão ser devidamente informados na 

declaração de imposto de renda da/o candidata/o selecionada/o. O valor retido na fonte poderá 
ser restituído pela Receita Federal parcialmente ou integralmente, de acordo com a renda 

declarada.  
 
4. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 As despesas decorrentes desta ação contam com os recursos da ordem de R$ 15.000,00 
(setenta mil reais) oriundos do orçamento do Iphan, especificados a seguir: 

 
Programa: 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 

Ação: 20ZH - (IPHAN) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 
Plano Orçamentário: 0003 - Conservação, apoio e fomento do Patrimônio Cultural 
PTRES: 128768 

 
5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Poderão concorrer ao Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho que atendam a todos 
os seguintes requisitos:  

 
a) Grande experiência e conhecimento nos saberes e fazeres relacionados ao Cavalo 
Marinho com o reconhecimento da comunidade onde vivem e atuam (de acordo com 

os sentidos, valores e significados do bem cultural apresentados na Certidão de Registro 
(Anexo I);  

 
b) Que contribuam para o fortalecimento e à transmissão das tradições culturais do 
Cavalo Marinho; 

 
c) Idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos na data de encerramento das 
inscrições; e 



 
d) Mínimo de 10 anos de prática como Mestra(e) no Estado de Pernambuco, de acordo 

com os aspectos tradicionais inerentes ao bem cultural que se encontram descritos na 
Certidão de Registro (Anexo I). 

 
5.2. Não poderão se inscrever e/ou concorrer ao Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho  
 

5.2.1. Detentores que não sejam considerados pela comunidade como Mestres ou Mestras 
tradicionais do Cavalo Marinho, conforme dados do INRC deste bem cultural. 

5.2.2. Representantes e/ou parentes de Mestras e Mestres tradicionais do Cavalo Marinho.  

   
  

6.  DOS PRAZOS E DA FORMA DE INSCRIÇÃO 
 
6.1 As inscrições serão realizadas entre os dias 28 de maio e 12 de julho de 2018, pelo envio dos 

seguintes documentos: 
 

6.1.1 Mestras e Mestres do Cavalo Marinho (pessoa física); 
 

6.1.1.1 Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do CPF do candidato/a; 

 
6.1.1.2 Formulário para inscrição (Anexo II) respondido de forma escrita (à mão 
ou impressa) ou oral (vídeo gravado em CD, DVD ou Pendrive); 

 
6.1.1.3 No mínimo uma Carta de Apoio (Anexo III) de outros/as detentores/as, 

ou de entidades, personalidades públicas, professores, jornalistas, 
pesquisadores ou membros da comunidade onde atua o/a candidato/a, 
identificados pelo nome completo, indicação da relação com o/a candidato/a, 

número do CPF, e-mail (se houver) e assinatura do emitente; 
 

6.1.1.4 Cópias simples de materiais diversos que comprovem a atuação do/a 

candidato/a conforme critérios I e II do item 7.1.2.7 deste Edital, tais como: 
matérias de jornal, ou portfólio, ou folhetos, ou cartazes, ou sítios da internet 

ou material audiovisual (DVDs, CDs, fotografias etc.).  
 

6.1.1.4.1 Caso a/o Mestra e Mestre do Cavalo Marinho tenha sido 

identificada/o pela pesquisa para a instrução do Registro do Cavalo 
Marinho a documentação que compõe o processo administrativo no 

IPHAN poderá ser utilizada como base de consulta para a comprovação 
da sua atuação. 

 

6.1.1.5 Documento (Anexo IV) que autoriza o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL a divulgar as imagens e informações contidas 
na inscrição e que responsabiliza o proponente pelos documentos e materiais 

apresentados. 
 

6.1.1.6 Declaração de renda de acordo com o Anexo V. 
 
6.1.1.7 O proponente da ação inscrita que tenha firmado convênio com o 

Ministério da Cultura e/ou com o IPHAN nos últimos 03 (três) anos, tomando-se 
como referência a data de abertura deste Edital, deverá encaminhar, 
juntamente com a ficha de inscrição e o resumo da ação, apresentação da 



prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e 
condições fixados na legislação, comprovando a inexistência de prestação de 

contas rejeitada e a pendência de aprovação de no máximo duas prestações.  
 

6.2 As inscrições deverão ser entregues ou remetidas via postal – serviço de SEDEX – para a 
Superintendência do IPHAN em Pernambuco, de acordo com os endereços constantes do item 
6.4 de 28 de maio de 2018 até o dia 12 de julho de 2018. 

 
6.3 A Superintendência do Iphan em Pernambuco fará a triagem das inscrições recebidas e 
encaminhará para a Comissão de Habilitação pertinente, que analisará de acordo com o item 7. 

 
6.4 Deverão constar do envelope de encaminhamento o remetente e a seguinte indicação: 

 

EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO  - 
Mestras e Mestres do Cavalo Marinho (2018) 

Nome da(o) candidata(o) 
 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artística Nacional 
Superintendência Estadual em Pernambuco 

Rua Oliveira Lima, 824, Boa Vista - 50.050-390 – Recife/PE 

(81) 3228-3011 / 3228-3496 / 3301-7786 / 3421-4588 
 

6.5 As inscrições são gratuitas e os gastos para participação nesse concurso, incluídas as 

despesas com cópias, correio e emissão de documentos, são de responsabilidade da(o) 
candidata(o). 

 
7. DA HABILITAÇÃO, PRÉ-SELEÇÃO E AVALIAÇÃO  
 

7.1 O presente concurso compreenderá as seguintes fases:  
 

a) Habilitação de caráter eliminatório; 
 
b) Avaliação de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão submetidos 

somente a(o)s candidata(o)s habilitada(o)s na fase anterior. 
 
7.1.1 Da habilitação pela Comissão  

 
7.1.1.1 A Comissão deverá ser formada por pessoas de reputação ilibada 

e reconhecido conhecimento sobre a temática do Patrimônio Cultural. 
A Comissão será constituída por 03 (três) membros no âmbito da 
Superintendência do IPHAN em Pernambuco, sendo composta por, 01 

(um) representante de instituição ligada à preservação do patrimônio 
cultural do estado, por 01 (um) especialista em Cavalo Marinho e 01 
(um) membro da Superintendência do IPHAN em Pernambuco. Os 

representantes institucionais serão designados pela respectiva 
autoridade competente. 

 
7.1.1.2 É vedada a participação na Comissão de membros que: 
 

I. Tenham interesse direto nas inscrições que estiverem 
em processo de seleção; 

 



II. Tenham participado ou colaborado na elaboração das 
inscrições apresentadas, ou tenham ligação direta ou 

indireta com as inscrições que estiverem em processo 
de seleção; 

 
III. Sejam cônjuges, ascendentes, descendentes, ou sejam 

parentes em linha colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau dos inscritos; 
 

IV. Estejam litigando judicial ou administrativamente com 

candidata(o)s ou com os seus respectivos esposa(o)s ou 
companheira(o)s. 

 
7.1.1.3 O membro convidado que tiver qualquer dos impedimentos 
descritos acima deve comunicar o fato à Comissão, desistindo 

voluntariamente de atuar, sob pena de anulação dos atos que praticar. 
 

7.1.1.4 A Comissão se reunirá entre os dias 16 e 17 de julho de 2018. 
 
7.1.1.5 A Comissão procederá à habilitação das inscrições, observando-

se os seguintes requisitos: 
 

a) Todos os requisitos solicitados no subitem 5.1; 

 
b) observância do prazo de inscrição, conforme subitem 6.2; 

 
c) apresentação do formulário de inscrição conforme subitem 
6.1.1.2 ou 6.1.2.2 preenchido (escrito ou impresso) ou atendido 

(áudio ou audiovisual) de forma integral e compreensível; 
 

d) envio dos documentos obrigatórios para inscrição, conforme 

subitens 6.1.1 ou 6.1.2. Serão inabilitadas as inscrições que não 
cumprirem todos os itens descritos no subitem 6.1. Somente as 

inscrições habilitadas serão avaliadas pela Comissão. 
 

7.1.1.6 Serão inabilitadas as inscrições cuja documentação estejam 

incompleta ou não atenda ao estabelecido neste Edital; 
 

7.1.1.7 As inscrições que não forem habilitadas estarão disponíveis para 
retirada pelo período de 30 (trinta) dias, após a divulgação do resultado 
final do Prêmio, no Setor de Patrimônio Imaterial da Superintendência 

do Iphan em Pernambuco. 
 

7.1.1.8 O resultado da habilitação constará na Ata da Comissão do 

Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho. 
 

7.1.2 Da avaliação das inscrições habilitadas pela Comissão  
 
7.1.2.1 Cada proposta será avaliada pelos membros da Comissão, que 

registrarão em Ata as motivações, os procedimentos e as ocorrências resultante das 
avaliações. 
 



7.1.2.2 Serão desclassificadas as candidaturas que não atingirem a nota mínima 
de 20 (vinte) pontos na somatória de todos os critérios/quesitos. 

 
7.1.2.3 Em caso de empate, prevalecerá a(o) candidata(o) de maior idade. 

Persistindo o empate prevalecerá a(o) candidata(o) com maior nota nos critérios 
I, II e III (b), descritos no subitem 7.1.2.7. 

 

7.1.2.4 As candidaturas serão classificadas seguindo a ordem decrescente das 
notas finais. 

 

7.1.2.5 A Comissão atribuirá notas de 0 a 10 (zero a dez) pontos, de acordo com 
os seguintes critérios: 

 

Critérios 
Descrição e 

Pontuação Critério 

Pontuação por 

critério 

Pontuação 
mínima geral 

para aprovação 
por critério 

Pontuação 
mínima geral 

para aprovação 

I. Contribuição 
da atuação para 

continuidade da 
prática do 

Cavalo Marinho 

a) Contribuição da 

atuação para 
continuidade da 
prática do Cavalo 

Marinho 

0-10 

15 

20 

b) Formação de 
discípulos na sua 

comunidade 

0-5 

c) O público 
preferencial é a 

própria 
comunidade e/ou 
região 

0-3 

d)Reconhecimento 
do candidato 
como mestre por 

sua comunidade 
ou outros Mestras 

e Mestres 

0-2 

II. Tempo de 
atuação como 

Mestra e Mestre 

a) 10 a 12 anos 1 

1 

b) 13 a 15 anos 2 

c) 16 a 18 anos 3 

d) 18 a 20 anos 4 

e) Mais de 20 anos 5 

III. Situação de 
vulnerabilidade 

socioeconômica 
da(o) Mestra ou 

Mestre 

a) Renda mensal 
familiar por pessoa 

igual ou inferior a 
meio salário 
mínimo mensal 

5 

0 

b) Residência em 
município com IDH 
baixo 

5 

IV. Idade do 
candidato (a) 

a) 40 a 50 anos 1 
1 

b) 51 a 69 anos 7 



c) Acima de 70 
anos 

10 

 
8. DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

8.1 O resultado preliminar do concurso será proferido pela Comissão até o dia 19 de julho de 
2018, mediante divulgação da ata de reunião no endereço eletrônico do IPHAN e publicação do 
resultado preliminar no Diário Oficial da União. 

 
8.2 Caberá interposição de recurso à decisão da Comissão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial da União. 
 
8.3 O recurso será dirigido ao Superintendente do Iphan em Pernambuco, que deverá julgar o 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias, podendo modificar a decisão da Comissão. Para 
apresentação do recurso deverá ser utilizado o formulário apresentado no ANEXO VI. 
 

8.4 O recurso deverá ser endereçado para: 
 

EDITAL DE CONCURSO nº 002/2018/IPHAN 

PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO  - Mestras e 
Mestres do Cavalo Marinho (2018) 

 
Nome da(o) candidata(o) 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Rua Oliveira Lima nº. 824, Boa Vista - CEP 50.050-390 – Recife/PE 
 
8.5 O recurso interposto deverá ser realizado da seguinte forma:  

 
a) Postado pelo correio via SEDEX; ou 

 
b) Pelo protocolo da Superintendência do Iphan em Pernambuco, localizado no 
endereço indicado no item 8.4. 

 
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. A data a ser considerada para 
o efetivo recebimento do recurso será a do protocolo, no caso de ser entregue fisicamente no 

IPHAN, ou da postagem, na hipótese de ser enviado via SEDEX. 
 

8.7 O envio do recurso administrativo é uma oportunidade dada ao candidato para solicitar a  
correção de eventuais falhas ou distorções que tenham sido cometidas involuntariamente pela 
Comissão, ou ainda reavaliar as inscrições segundo aspectos que não foram, na opinião do 

candidato, devidamente valorizados. Logo, não serão aceitos recursos administrativos que 
apresentem novas informações, correções de informações e/ou complementação de 
documentação. 

 
8.8 A Superintendência do Iphan em Pernambuco analisará e julgará os recursos, publicará a 

homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União e divulgará na página 
www.iphan.gov.br. No mesmo ato, serão convocados os candidatos selecionados para o 
recebimento do Prêmio. 

 



9. CONVOCAÇÃO  
 

9.1 A convocação da(o)s candidata(o)s selecionada(o)s será feita por publicação no Diário Oficial 
da União, cabendo ao IPHAN a solicitação, por e-mail e/ou telefone, para os candidata(o)s 

selecionada(o)s apresentarem os dados relativos à conta bancária para aqueles que não o 
fizeram no momento da inscrição. 
 

9.2 A(o)s candidata(o)s selecionada(o)s terão 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 
convocação, para fornecer ao IPHAN os dados relativos ao Banco, agência e conta bancária em 
nome da(o) candidata(o) selecionada(o) para recebimento do prêmio. 

 
9.3 A(o)s candidata(o)s selecionada(o)s que não cumprirem o prazo de 10 (dez) dias corridos 

para fornecimento dos dados bancários serão automaticamente desclassificados; podendo a 
Superintendência do Iphan em Pernambuco convocar, sucessivamente, a(o)s candidata(o)s 
melhor classificados até completar-se o número total de prêmios disponíveis.  

 
9.4 O IPHAN poderá, a seu critério, prorrogar o prazo do subitem 9.2, mediante solicitação e 

justificativa da(o) candidata(o) selecionada(o). 
 
9.5 O prêmio será pago em conta corrente de qualquer banco, em nome da(o) candidata(o) 

selecionada(o). Não serão aceitas contas-benefício, como Bolsa Família, Bolsa Escola, 
Aposentadorias. 
 

9.6 Não será efetuado o depósito em contas conjuntas ou de terceiros. 
 

10.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
10.1 O prazo de vigência do presente edital será de um ano, contado a partir da data de 

homologação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante decisão motivada. 

 

11.  CRONOGRAMA 
 

Etapa de Seleção Data 

Inscrições  28 de maio a 12 de julho de 2018 

Reuniões da Comissão  16 e 17 de julho de 2018 

Publicação Resultado Preliminar  19 de julho de 2018 

Envio de Recursos Administrativos  Até 05 dias úteis após publicação do resultado no DOU 

Publicação Resultado Final  06 de agosto de 2018 

 
12.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

12.1 É responsabilidade da Superintendência do Iphan em Pernambuco a execução, o 
acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de todos os atos administrativos do presente 

Edital. 
 
12.2 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância da/o candidata/o com 

as normas e com as condições estabelecidas no Edital. 
 



12.3 As peças promocionais oriundas deste Prêmio deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, sendo vedado trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal. 
 

12.4 A(o) candidata(o) será a/o única/o responsável pela veracidade dos documentos 
encaminhados, isentando o IPHAN de qualquer responsabilidade civil ou penal. 
 

12.5 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a 
qualquer tempo, implicarão na inabilitação da inscrição e, se for o caso, na devolução dos valores 
repassados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, sem prejuízo da adoção de medidas 

administrativas e judiciais cabíveis. 
 

12.6 As comprovações do cumprimento de datas e prazos são de única e exclusiva 
responsabilidade dos candidatos. 
 

12.7 O IPHAN não se responsabiliza pelo extravio de documentação pelos Correios. 
 

12.8 A(o) candidata(o) premiada(o) autoriza o IPHAN a divulgar, sem autorização prévia e sem 
ônus de qualquer natureza, o seu nome, suas imagens e informações das atividades profissionais 
e/ou artísticas relacionadas ao Cavalo Marinho, por ela ou ele desenvolvidas, para divulgação 

das ações e políticas do órgão e para fins educacionais e culturais. 
 
12.9 Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativos 

à classificação ou notas de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados publicados no Diário 
Oficial da União. 

 
12.10 A(o) candidata(o) deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados cadastrais 
junto ao IPHAN enquanto estiver participando do processo seletivo, até o recebimento do 

prêmio. 
 
12.11 O(a)s candidata(o)s selecionada(o)s poderão receber visitas técnicas com vistas a 

subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o segmento. 
 

12.12 Os prêmios oferecidos por esse Edital estão condicionados à existência de disponibilidade 
orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito da(o) 
candidata/o. 

 
12.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão durante suas respectivas reuniões e pela 

Superintendência do Iphan em Pernambuco durante o julgamento dos recursos.  
 
12.14 Este Edital e seus anexos, bem como as listas de habilitação e de candidatos aprovados 

ficarão disponíveis no endereço http://www.iphan.gov.br. 
 
12.15 Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas ou obtidas pelo 

e-mail iphan-pe@iphan.gov.br, telefone: (81) 3228-311. 
 

12.16 São partes integrantes deste Edital: 
  
ANEXO I – Certidão de Registro do Cavalo Marinho 

ANEXO II – Formulário de Inscrição Pessoa Física 
ANEXO III – Modelo Carta de Apoio 
ANEXO IV – Declaração de Uso da Imagem/Voz Pessoa Física 



ANEXO V – Declaração de Renda 
ANEXO VI – Formulário Recurso Administrativo 

 
 

 
Recife-PE, 14 de maio de 2018. 

 



Serviço Público Federal
Ministério da Cultura

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPlIAN

CERTIDA O

CERT7F7CO que do Livro de Registro das Formas de Expressão, volume primeiro, do

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n'

3.55 1, de 4 de agosto de 2000, consta na folha quarenta e um, o seguinte: "Registro número

catorze. Bem cultural: Cavalo-Marinho. Descrição: O Cavalo-Marinho é uma expressão

cultural que envolve performances dramáticas, musicais e coreográHicas, ocorrendo

principalmente durante o ciclo natalino. Concentra-se, sobretudo, na Zona da Mata Norte

pernambucana e Sul paraibana e está profundamente relacionado ao contexto vivenciado

pelos trabalhadores da zona rural que, no passado, brincavam o Cavalo-Marinho nos

engenhos de cana-de-açúcar. Contudo, sua ocorrência não se restringe a essas localidades e

ecoa também na região metropolitana de Recite e de João Pessoa, entre outros territórios do

país. Os conhecimentos relacionados ao Cavalo-Marinho são transmitidos entre as gerações

de forma oral e, especialmente, durante sua realização Esta 'brincadeira popular' pode ser

entendida como um grande teatro no qual são representadas cenas do cotidiano, do mundo

do trabalho e das vivências dos seus participantes, por meio de variado repertório musical,

poesia, rituais, danças, linguagem corporal, personagens mascarados e bichos, como o boi e

o cavalo - que dá nome à brincadeira. Compõem a estrutura desta Forma de Expressão, ainda,

a louvação ao Divino Santo Rei do Oriente e o culto à Jurema Sagrada. O Cavalo-Marinho

se realiza num terreiro de chão plano, geralmente, ao ar livre em formação semicircular com

espaço para a plateia. A diversidade de elementos artístico-culturais e as inovações

elaboradas pelos mestres, demonstra que este bem cultural está em constante transformação

l



que, por meio da tradição, estabelece diálogos dos brincadores com o contexto no qual se

inserem, construindo e reconstruindo identidades culturais. O valor patrimonial do Cavalo-

Marinho reside na sua capacidade de comunicar temporalidades, espacialidades, identidades

e elementos da cultura brasileira. Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do

processo administrativo n' 0 1450.01 0230/2008-15 e Anexos, no qual se encontra reunido um

amplo conhecimento sobre esta Forma de Expressão, contido em documentos textuais.

bibliográHlcos, fotográficos e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão

proferida na 77' reunião do Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 03

de dezembro de 2014." Data do Registro: 03 de dezembro de 2014. E por ser verdade, eu,

Célia Corsino, Diretora do Departamento do Património Imaterial do Instituto do Património

Histórico e Artístico Nacional/lphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e

assinada. Brasília, Distrito Federal, 04 de dezembro de 2014.
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA 

 

1. Nome completo (o mesmo da carteira de identidade): 

 
 
 

2. Apelido pelo qual você é conhecido:  

 

 

3. RG: 

 

4. CPF: 

5. Data de nascimento (a mesma da 
carteira de identidade): 

6. Telefones para contato (coloque o nº 
DDD): 

(     ) 

(     ) 

7. Endereço: 

 

8. Município: 9. UF: 10. CEP: 

11. Dados Bancários (só é válida a conta no nome do próprio candidato) 

Banco 

Agência 

Conta-corrente 

Os dados bancários podem ser apresentados até 10 dias após o resultado final 
da seleção 

12. E-mail para contato (pode ser o e-mail de alguém de confiança): 

 

 

13. Há quanto tempo você é Mestre de Cavalo Marinho? 
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14. Com quem você aprendeu a brincadeira? 

 

 

 

15. Você já trabalhou com outra(o)s Mestras ou Mestres do Cavalo Marinho? (  ) sim 
(   ) não   

a) Em caso positivo, qual(is)? (por favor, indique os nomes)   

 

 

16. Em que ano fundou seu próprio grupo? 

a) Qual nome, conte histórias sobre a fundação, quantas pessoas participam, etc? 

 

17. Você ensinou ou ensina outros brincadores/folgazões?  (  ) sim (   ) não    

a) Em caso positivo, quantos: 

b) Nomes/apelidos dos brincadores/folgazões aprendizes: 

 

18. Atualmente você percebe que alguém do seu convívio poderá continuar a sua 
brincadeira? (   ) sim   (   ) não 

a) Quem é essa pessoa? Descreva a relação dela com a brincadeira. 

 

 

 

 

19. Fale um pouco sobre seu grupo e sua brincadeira (figuras, banco e outros 
elementos) 
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20. Quais são as suas funções e responsabilidades como Mestra ou Mestre do 
Cavalo Marinho? 

 

 

 

 

 

 

 

21. Quais contribuições sua brincadeira traz/trouxe para a comunidade?  

 

 

 

 

 

 

22. Você e seu grupo são atendidos ou apoiados por programas, projetos e ações de 
governo (municipal, estadual ou federal) ou de organizações não governamentais?  

(  ) sim (   ) não     

a) Quais os programas e ações? 

 

 

23. Você e seu grupo participaram ou participam de projetos, atividades e ações 
desenvolvidas em escolas e/ou entidades?  

(  ) sim (  ) não 

a) Em caso positivo, por favor descreva. 

24. Você exerce algum trabalho profissional sem relação com o Cavalo Marinho? (na 
lavoura, na indústria, no comércio, etc.)?  

(  ) sim (   ) não     

a) Se sim, quais são as atividades? 
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25. Quais as dificuldades para manter a sua brincadeira ativa? 

 

 

 

 

26. Você é aposentada(o)? (  ) sim (   ) não    

 

 

27. Tem algum problema de saúde que queira relatar? (  ) sim (   ) não 

 

28. Qual é sua renda familiar mensal? (soma dos rendimentos de todos que vivem 
com você) 

 

29. Qual é a sua renda individual mensal? 

30. Número de pessoas que vivem com você no mesmo endereço: 

a) Nomes completos e idade das pessoas que vivem com você:  

 

 

31. Como você ficou sabendo do Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho 
2018? 

 

 

 

32. Quais são os documentos complementares (CDs; DVDs, fotos, folhetos, 
cartazes, desenhos, livros, matérias de jornal ou outros materiais) que estão sendo 
enviados junto com o formulário de inscrição? Liste-os abaixo. 
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____________________________________ 
 ASSINATURA 

 

 
 
 

____________________________________ 
 LOCAL E DATA 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE APOIO 
 
 

 
Declaro conhecer o trabalho de (nome da/o Mestra ou 
Mestre)___________________________ e o/a recomendo para o concurso 

Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho 2018, pela sua importância para 
a nossa comunidade e para o Cavalo Marinho como Patrimônio Cultural do 
Brasil. 
 
 

 
Nome: ___________________________________________________ 
 
RG: ___________________        CPF: _________________________ 
 
Qual a sua relação com o candidato?  
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo você o conhece? 
_________________________________________________________ 
 
e-mail (se houver): _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________ 

 

 
Nome: ___________________________________________________ 
 
RG: ___________________        CPF: _________________________ 
 
Qual a sua relação com o candidato?  
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo você o conhece? 
_________________________________________________________ 
 
e-mail (se houver): _________________________________________ 
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Assinatura: _______________________________________________ 

 

[REPRODUZIR OS QUADROS PARA QUANTAS CARTAS DE 

APOIO O CANDIDATO QUISER APRESENTAR]  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA 

 

 

Declaro estar ciente e aceitar as regras, condições e conteúdos do 
Edital do Prêmio Mestras e Mestres do Cavalo Marinho 2018 e 

serem verdadeiras todas as informações prestadas. 

 

Autorizo o IPHAN a divulgar, sem autorização prévia e sem ônus de 

qualquer natureza, o meu nome, minhas imagens e informações 

das atividades profissionais e/ou artísticas relacionadas ao Cavalo 

Marinho por mim desenvolvidas, para divulgação das ações e 

políticas do órgão e para fins educacionais e culturais. 

 

 

 
 

 

______________________________________________ 
(nome, o mesmo da carteira de identidade) 

(assinatura ou digital) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO RENDA 

 

 

 

Eu, __________________________________________(nome), RG 

nº___________________ e de CPF nº 

___________________________DECLARO, nos termos da Lei nº 

7.115, de 29 de agosto de 1983 e, para os devidos fins, de que 

minha renda familiar é de R$________________________ 

(__________________________________ reais) mensais por 

pessoa. Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira 

responsabilidade pelas declarações acima sob as penas da lei, 

assino a presente declaração para que produza seus efeitos legais.  

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura ou digital 

 

 

 

 

 

(cidade)______________, (dia) ____ de (mês) _________, de 2018 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
Nome do Candidato: 
Município:  
UF:  
 
Justificativa (no máximo 500 palavras) 
 
 
 
 
 
 


