
Uso exclusivo do MTG/SC 

Local e Data: 

FICHA CADASTRAL 2 FOTOS 
3x4 

Nome: 

CPF: 

Data Nascimento: 

CTG 

Piquete: 

RG: 

Telefone: 

Cargo: 

_ Cidade: 

Celular: 

RT: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

N° 

Cidade: 

ANEXAR: Xerox do CPF, RG, comprovante residência e Título de Eleitor 

Assinatura do Patrão da Entidade: Data: / / 

Assinatura do Coordenador: Data: / / 



Ficha de Avaliação 

Avaliador: Nome : da IT: 
Orientado: 

Critérios 

Avaliados de O a 10 durante todo o rodeio no qual o orientador esta sob avaliação. 
Duas fichas por rodeio, uma pra cada avaliador. Durante os três rodeios da orientação. 

Dicção: 

Voz: 

Conhecimentos da tradição: 

Postura pessoal: 

Postura profissional: 

Desempenho: 

Assiduidade: 

Pontualidade: 

Comentários gerais e observações a serem preenchidos pelo avaliador sobre o 
trabalho do orientado durante o rodeio. 



IMPORTANTE: Imprimir duas vias. Cada uma de um Narrador diferente. 

Ficha de Orientação do Narrador 

Eu Narrador oficial do MTG-SC, 
IT: , da Região Tradicionalista, concordo em 
orientar o Sr. durante o 
Rodeio do CTG , nos dias 

, na cidade de , 
sabendo que durante este evento o mesmo estará trabalhando sob minha orientação 
e responsabilidade profissional, dividindo comigo o meu horário de trabalho durante 
todo este evento. 

Orientado Orientador 



IMPORTANTE: Imprimir três vias. Cada uma de um Patrão do CTG diferente. 

Ficha de Orientação do Patrão do CTG 

Eu patrão do 
CTG 
que estará promovendo rodeio nos dias na cidade 
de__ onde 
o Sr. (orientado) estará 
prestando trabalho no departamento de narração tendo, pra esse fim a minha autorização e 
sob orientação e responsabilidade profissional do 
Narrador contratado por mim para narrar o meu 
rodeio. 

Patrão do CTG: 



Ficha de Orientação do Coordenador 

Eu Coordenador do MTG-SC, n^ 
IT: , da Região Tradicionalista, concordo em 
orientar o Sr. durante o 
Rodeio do CTG , nos dias 

• , na cidade de , 
sabendo que durante este evento o mesmo estará trabalhando sob minha orientação 
e responsabilidade profissional, dividindo comigo o meu horário de trabalho durante 
todo este evento. 

Orientado Orientador 


