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PRÊMIO ABEG SIGMUNDO GOLOMBEK 
 

INSTRUÇÕES PARA A FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DO PARTICIPANTE: 
 

1. Esta inscrição é:   INDIVIDUAL __________ ou  COLETIVA________ 
 

2. Nome do(s) autor (es) do Projeto e seu registro no CREA: 
 
_____________________________________CREA___________ 
_____________________________________CREA___________ 
_____________________________________CREA___________ 
_____________________________________CREA___________ 
 

3. Se diferente, descreva a participação de cada um no Projeto: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

4. Endereço, telefone e e-mail de contato: 
_____________________________________________________ 
 
 

Dados do Projeto e/ou da Edificação: 
 

1. Nome:________________________________________________ 
2. Endereço:_____________________________________________ 
3. Data (aproximada) de seu término:_________________________ 
4. Nome do cliente e/ou proprietário:__________________________ 
5. Nome da empresa executora do Projeto:_____________________ 
6. Nome da consultora ou gerenciadora (se houver): 

_____________________________________________________ 
 
 

Anexos a serem enviados junto com esta ficha preenchida: 
 
a) Cópia do Projeto em PDF em tamanho que seja legível; 
b) Cópia dos dados fornecidos pelo cliente tais como sondagens e ensaios 
    geotécnicos, mapa de cargas estruturais e/ou outros documentos que sejam   
    relevantes para a análise do Projeto; 
c) Memorial descritivo do projeto em, no máximo, 5 páginas em formato PDF  
    tamanho A4 e incluindo fotos ilustrativas da obra executada decorrente do projeto. 
d) Cópia da ART recolhida ao CREA constando o(s) participante(s) como R(s)T(s) do 
    Projeto. 
d) Termo de Compromisso (modelo abaixo) 
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MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

 Os associados abaixo assinados, participantes desta inscrição ao PRÊMIO 
ABEG SIGMUNDO GOLOMBEK  declaram que os dados informados são corretos e 
verdadeiros e assumem a responsabilidade pelos mesmos, declarando ainda que 
possuem autorização de todos envolvidos no projeto que permitam tornar público tais 
dados. 
 Declaram ainda, caso sejam vencedores deste PRÊMIO que expressamente 
cedem, neste ato de inscrição à ABEG o direito de uso de imagens – sem ônus - para 
fins específicos de divulgação do PRÊMIO ABEG SIGMUNDO GOLOMBEK. 
  
 Por ser verdade, firmam o presente documento, com a presença de duas 
testemunhas abaixo identificadas: 
 
 Local, data 
 
 
Nome/assinatura:___________________________  ___________________________ 
Nome/assinatura:___________________________  ___________________________ 
Nome/assinatura:___________________________  ___________________________ 
Nome/assinatura:___________________________  ___________________________ 
 
 
 
Testemunha 1  
Nome/assinatura:______________  ___________________________ 
 
Testemunha 2  
Nome/assinatura:______________  ___________________________ 
 
 


