FICHA DE INDICAÇÃO
2º PRÊMIO MÚSICO NOTA 10
XVI Encontro de Músicos e Animadores de Comunidade

Entregar Até o dia 12 de janeiro de 2018 às 19h
Email: jocelaasjn@gmail.com ou 9911-3804
1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) CATEGORIA(S) NA(S) QUAL (IS) CONCORRERÁ
(marque com um “x” a(s) categoria(s ) a ser inscritas.
( ) Categoria I – músico ou musicistas Nota 10 (quem toca instrumento musical nas
celebrações)
( ) Categoria II – Cantor Nota 10 (quem canta nas celebrações)
( ) Categoria III – Salmista Nota 10 (quem canta salmo nas celebrações)
( ) Categoria IV - Leitor Nota 10 (quem faz as leituras nas celebrações)

2. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA INDICADA PELA COMUNIDADE
Nome Completo:
RG nº :
Idade:
Endereço:

Org. Expedidor:
CPF nº:
Complemento:

Cidade
Telefone fixo: (
E-mail:

(UF):
Celular: (
Blog/site:

)

)

3.
Descrevendo um breve histórico da biografia da pessoa indicada, em especial a
atuação na área de músico, salmista, leitor, cantor de comunidade, e síntese das ações
relevantes desenvolvidas na paróquia no ano de 2017.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Justificativa pela indicação._____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE É RESPONSÁVEL PELA INDICAÇÃO.
Nome Completo:
RG nº :
Idade
Endereço:
Paróquia

Org. Expedidor:
CPF nº
Complemento:
Comunidade

Telefone fixo:
E-mail

Celular:
Blog/site:

5.
Outras informações: (Esse espaço é disponibilizado para acrescentar ou complementar
informações relevantes, para avaliação da pessoa indicada).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES SOBRE O 2º PRÊMIO MÚSICO NOTA 10
XVI Encontro de Músicos e Animadores de Comunidade
1. O 2º Prêmio Músico Nota 10 organizado pela Associação Ação Social Jesus de Nazaré
- AASJN tem como finalidade premiar e valorizar o trabalho desenvolvido com dedicação
pelos músico ou musicistas, salmista, leitor que cumprem a função com primor em cada
comunidade das paróquias de Palmas Tocantins.
2. Os COORDENADORES de cada paroquia indicarão nas referidas categorias:
Categoria I – músico ou musicistas Nota 10 (quem toca instrumento musical nas
celebrações); Categoria II – Cantor Nota 10 (quem canta nas celebrações); Categoria III –
Salmista Nota 10 (quem canta salmo nas celebrações); Categoria IV - Leitor Nota 10
(quem faz as leituras nas celebrações), sendo que, de todos os indicados a coordenação do
evento escolherá dois destaques: um instrumentista e um cantor(a) para receber prêmio extra.
3. Os indicados receberão certificado e troféu. Já os destaques receberão prêmios extras.
Porém, para receber a premiação a pessoa selecionada deverá obrigatoriamente está presente
no dia da premiação, que ocorrerá no XVI Encontro de Músicos e animadores de
Comunidade, a ser realizado no dia 15 de janeiro de 2018, às 19h, na Comunidade São Pedro,
na 307 Norte, alameda 19, ao lado da Feira Coberta – Palmas Tocantins.
4. Outras informações podem ser obtidas com Ana Paula Souza (63) 98464-2192 e Jocel
Santiago (63) 98456-4291.

