ACADEMIA DE LETRAS DE LORENA

EDITAL
INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA ALL

Nos termos do Artigo 13 do Estatuto da Academia de Letras de Lorena ALL, ficam abertas inscrições para preenchimento da vaga para a Cadeira 23,
cujo patrono é Osmar Muniz Pimentel; e para a Cadeira 26 do patrono Péricles
Eugênio da Silva Ramos.
A candidata ou o candidato, nascido(a) ou residente em Lorena ou
culturalmente vinculado(a) com a cidade, deve ter obras literárias ou científicas
publicadas ou inéditas, de reconhecido valor, ou ser personalidade que exerça
ou tenha exercido atividades intelectuais em sua vida pública ou particular ou
atuação cultural reconhecida, comprovadas por meio do currículo, a ser,
compulsoriamente, apresentado quando da inscrição para a vaga almejada.
As inscrições estarão abertas de 19/6/2020 a 03/8/2020 e poderão ser
feitas por e-mail (mnoliveira9@gmail.com), com a apresentação de
requerimento cujo modelo segue abaixo.

Lorena, 19 de junho de 2020

Prof.ª Dr.ª Neide Ap. Arruda de Oliveira
Presidente da ALL - Biênio 2019/2020

Requerimento de inscrição

Exma. Sr.ª Presidente da Academia de Letras de Lorena - ALL

............................................................, CPF nº .............................., RG nº
........................, estado civil ....................., profissão .................................,
residente à rua ..............................................................., nº ........, no bairro
......................., em ..................... - SP, CEP nº ................................., telefone
...................., celular .................., e-mail ............................................., requer a
sua inscrição para concorrer à vaga de Membro Titular nessa Academia, Cadeira
nº ......., cujo patrono é ..............................
Declara que, no ato de sua inscrição, está apresentando o seu currículo
on-line, as cópias autenticadas do CPF e RG (digitalizadas), as obras de sua
autoria e os documentos que comprovam as atividades culturais e ou científicas
(digitalizados) realizadas na vida pública ou privada. Declara, ainda, que tem
disponibilidade para frequentar as reuniões ordinárias da Academia, realizadas
em datas e horários agendados pela Presidência da ALL, e se compromete a
cumprir o pleno teor do Estatuto Social. Por fim, declara-se ciente de que, no
corrente ano, devido ao distanciamento social, a votação da Assembleia Geral
se processará por meios virtuais.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Lorena, ............... de ................. de 2020

_________________________________
(assinatura)

