
 

 
 

 
 

ORIENTAÇÃO PARA A CANDIDATURA 
COMENDA PATATIVA DO ASSARÉ 

 
1) Sobre a elaboração do HISTÓRICO do indicado(a): biografia e as características da            

linguagem artística e/ou cultura tradicional ou pesquisa realizada por ele (biografado). 
 

a) Antes de iniciar a inscrição, recolha as informações que irão servir para a defesa do               
candidato(a): Qual a história dessa pessoa, especialmente sua relação com as           
linguagens artísticas e/ou culturas tradicionais ou pesquisas realizadas? 

b) Dê informações que possam despertar o interesse aos que ainda porventura não            
conheçam o(a) candidato(a); 

c) Ao apresentar as características da linguagem artística e/ou culturas tradicionais ou           
pesquisas do(a) candidato(a) escolha, pontos que refletem a trajetória e a           
importância do trabalho que ele desenvolve/desenvolveu; 

d) Procure justificar o que faz dessa pessoa ser merecedor(a) de um reconhecimento            
em seu campo de atuação; e 

e) Faça uma lista das principais obras do(a) candidato(a) ou dos principais eventos que             
participou. 

2) Fotografias do indicado(a) 

a) As fotografias podem ser em baixa resolução, mas precisam ser legíveis; 
b) Podem ser de diferentes épocas da vida do candidato(a), para ilustrar um percurso; 
c) Os links de sites relacionados a matérias jornalísticas, vídeos, canções, entrevistas, dentre            

outras formas de registros são muito importantes para fundamentar a candidatura; e  
d) Vídeos devem ter até 2 minutos de duração, com o depoimento de pessoas sobre o               

trabalho do(a) candidato(a). 

3 - Outras informações para a candidatura 

a) Anexe à inscrição o currículo do candidato(a), preferencialmente em PDF, ou cite um link              
que remeta ao currículo, contendo histórico de atuação; 

b) Caso queira, apresente depoimentos de pessoas, reconhecendo e explicando a importância           
da trajetória e do trabalho artístico e/ou cultural do candidato(a), registrados em vídeo de              
até 2 (dois) minutos; e 

c) Os arquivos anexados não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes. 
 

4 - Orientações para gravar as entrevistas no seu smartphone com o(a) candidato(a) ou com               
outros depoimentos sobre ele (ela)  

a) Limpe a lente; 
b) Mantenha o seu smartphone na horizontal enquanto grava; 
c) Evite ambientes com ruídos; 



d) Procure locais com boa iluminação; 
e) Cuidado para não cobrir o microfone do smartphone na hora de gravar; 
f) Certifique-se de que o depoente não está posicionado(a) no contra-luz; e 
g) Procure o formato mais leve para compartilhar seu vídeo  (AVI ou MP4). 

  
Fortaleza, 19 de fevereiro de 2021. 

 

Fabiano dos Santos  

Secretário da Cultura 

 


