
                                 

                                                                          

 

ANEXO I - EDITAL DE CONCURSO Nº  007/2020   
PRÊMIO ARTES VISUAIS: DIFUSÃO DE SABERES E FAZERES TRADICIONAIS 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS DO EDITAL 

  
Declaro, para fins de participação no processo de seleção do presente Edital, que:  
 
a) Não existem fatos que impeçam a minha participação neste processo; 
  
b) Comprometo-me, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento da SECC, qualquer fato 
superveniente que venha a impossibilitar a minha contratação;  
 
c) Não ultrapasso o limite de inscrição de um Prêmio, conforme determinado pelo Edital; 
 
d) Não existe vedação à minha participação neste Prêmio, conforme critérios de vedação e 
impedimento determinados neste Edital; 
 
e) A obra inscrita é de minha própria autoria, sendo o único responsável por quaisquer violações a 
direitos autorais e de imagem que tenham repercussão na esfera cível e criminal; 
 
f) Tenho ciência que os prêmios passarão por avaliação da Coordenação do Sistema Estadual de 
Museus - COSEM, que irá selecionar quais serão incorporados ao acervo dos Museus do Estado - 
SECC, levando em conta a disponibilidade de espaço nas reservas técnicas e a linha curatorial dos 
museus do Estado. 
 
g) Que caso a obra seja contemplada e incorporada ao acervo da SECC, as despesas com 
embalagem e o transporte das obras e demais custos serão de minha inteira responsabilidade. 
 
h) Estou ciente que as obras de artes visuais premiadas deverão ser doadas e os direitos 
patrimoniais, inclusive de sua exibição pública, deverão ser cedidos ao Estado para compor os  
acervos dos Museus do Estado, por meio de Contrato de cessão onerosa das obras (Anexo IV), nos 
termos da Lei 9.610/1998. 
 
i) Responsabilizo-me, sob as penas da Lei, que as obras inscritas não ferem ou são incompatível 
com a legislação brasileira vigente sob qualquer aspecto para fins de sua divulgação e publicação; 
  

________________, ____ de _______________de 2020. 
 

______________________________________________ 
Assinatura 

 
Nome completo do proponente por extenso: ___________________________________________ 
 
CPF do proponente ou representante legal da pessoa jurídica: __________________________ 


