O QUE É NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR?
Poderão apresentar inscrições bonequeiros/as que atendam – ou tenham
atendido em vida - aos seguintes requisitos:

Prêmio

SÍNTESE DO EDITAL
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lança o Edital de
Premiação TEATRO DE BONECOS
POPULAR DO NORDESTE - Mamulengo, Babau, João Redondo e
Cassimiro Coco.
O Prêmio tem como objetivo reconhecer e valorizar a tradição cultural
do bem cultural Registrado por meio da premiação de bonequeiros/as
cuja trajetória de vida tenha contribuído de maneira fundamental para
a transmissão e continuidade do Patrimônio Cultural do Brasil Teatro de
Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e
Cassimiro Coco. Serão premiados bonequeiros/as (pessoa física) e
bonequeiros/as in memoriam, com no mínimo 55 anos de idade e 20
anos de prática de acordo com os aspectos tradicionais inerentes ao
bem cultural.
QUANTIDADE DE PRÊMIOS
Serão concedidos 40 (quarenta) prêmios, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para bonequeiros/as (pessoa física) e 5 (cinco) prêmios
para bonequeiros/as falecidos (in memoriam).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas entre os dias 03 de setembro e
19 de outubro de 2015, de acordo com orientações presentes na
íntegra do edital.
O Formulário de Inscrição poderá ser escrito à mão, impresso ou
apresentado de forma oral por meio de gravação audiovisual (CD, DVD
ou pendrive).

a. Grande experiência e conhecimento nos saberes e fazeres do Teatro
de Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João Redondo e
Cassimiro Coco (de acordo com os sentidos, valores e significados do
bem cultural apresentados na certidão de Registro do Iphan presente
na íntegra do Edital);
b. Que contribuam ou tenham contribuído, em algum momento de
suas vidas, ao fortalecimento e à transmissão das tradições culturais do
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste - Mamulengo, Babau, João
Redondo e Cassimiro Coco;
c. Idade igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco) anos na data de
encerramento das inscrições;
d. Mínimo de 20 anos de prática de acordo com os aspectos tradicionais
inerentes ao bem cultural que se encontram descritos na certidão de
Registro.
Para receber o prêmio o candidato premiado ou o herdeiro legítimo (premiado in memoriam) precisa possuir conta corrente em seu próprio nome.
CALENDÁRIO DE SELEÇÃO
Inscrições - 03 de setembro a 19 de outubro de 2015
Reuniões das Comissões Estaduais - 27 e 28 de outubro de 2015
Reunião da Comissão Nacional - 17 e 18 de novembro de 2015
Publicação do resultado preliminar - até o dia 25 de novembro de 2015
Envio de recursos - até 05 dias úteis após publicação do resultado no DOU
Publicação Resultado Final - em acordo com os itens 10.3 e 10.8 do Edital
RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do objeto deste edital correrão à conta dos recursos
do fundo Nacional de cultura, totalizando o montante de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais).
ÍNTEGRA DO EDITAL
Todos os procedimentos necessários para a participação deverão ser
consultados na íntegra do edital, disponível no sitio eletrônico do Iphan:
http://portal.iphan.gov.br
Informações
www.iphan.gov.br
(61) 2024 – 5400/5431/5433/5435
dpi@iphan.gov.br

