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MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN 

 
EDITAL DE CONCURSO /2018 

31ª. EDIÇÃO DO PRÊMIO RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE/2018 

 
 

Anexo 1 - Ficha de Inscrição 

Segmentos e Categorias 

 

I – Segmento Entidades Governamentais da administração direta ou indireta 

(autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista; e fundações públicas), dos 

níveis federal, estadual ou municipal 

Categoria 1 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Material 

Categoria 2 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Imaterial 

 

 

  Segmento Empresas e Fundações privadas 

Categoria 1 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Material 

Categoria 2 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Imaterial 

 

 

  Segmento Outras Instituições sem fins lucrativos da sociedade civil organizada 

Categoria 1 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Material 

Categoria 2 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Imaterial 

 
 

IV – Segmento Pessoas Físicas e representantes de grupos ou coletivos 

Categoria 1 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Material 

Categoria 2 – Ações de excelência no campo do Patrimônio Cultural 
Imaterial 
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Informações sobre a candidatura 

 
_________________________________________ 
Nome da Ação / UF 

Pessoa física, instituição ou empresa proponente/responsável 

Nome para contato, em caso de empresa ou instituição 

Pessoas ou entidades envolvidas na ação 

__  _  _  
CPF/CNPJ 

 
Endereço:   

Bairro:    

Cidade:    
 

UF:   CEP:  -    
 

Telefone: (  )   celular: (  )  

Fax: (  )   . 

Endereço eletrônico:    

Links relacionados à ação     

MINICURRÍCULO DO PROPONENTE 
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OBSERVAÇÃO 
 

 Relacionar abaixo anexos, quando houver. Apresentar Ato constitutivo quando se 
tratar de pessoa jurídica. 

 

 
PF/IPHAN – incluir texto de declaração do proponente que atende às exigências das legislações... 
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