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CREDENCIAMENTO DE ARTESÃOS 

1ª MOSTRA DA ARTE – 2019 

 

  

A PRESIDENTE DA FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL 

DE CARAGUATATUBA e a COMISSÃO MUNICIPAL SETORIAL DE 

ARTESANATO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Municipal nº 1.879, de 18 de outubro de 2010 e no previsto no Decreto Municipal nº 152, 

de 27 de outubro de 2010, TORNA PÚBLICO aos artesãos e artistas, que estão abertas as 

inscrições do credenciamento para os interessados em participarem da 1ª Mostra da Arte, 

que acontecerá em março do corrente ano, no Espaço Paulo Mott – Praça Diógenes Ribeiro 

de Lima, Centro – Caraguatatuba/SP. 

  

1 - DO OBJETO  

 

1.1 Constitui objeto do presente Credenciamento de artesãos e/ou artistas, o cadastro de 

artesãos para exposição de trabalhos manuais, que queiram participar da 1ª Mostra da 

Arte em comemoração ao Dia do Artesão - 2019. 

  

2 - DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO  

 

2.1 Poderão participar do credenciamento artesãos e/ou artistas, representados por pessoa 

física do município de Caraguatatuba e região, que tenham habilitação artística e que 

atendam aos requisitos e condições deste credenciamento.  

 

2.2 – Só poderão participar do credenciamento, peças que atendam aos itens: 

 

a). Originalidade;  

b). Arte finalização; 

c). Conceito por trás da obra. 
 

2.3 Os interessados no credenciamento, deverão enviar por e-mail 

(artesanatocaraguatatuba@gmail.com) a ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente 

preenchida, fotos das peças a serem expostas, dados como dimensões e peso e um breve 

currículo do artista. 

2.4 Os artesãos e/ou artistas interessados em participarem da 1ª Mostra da Arte, só poderão 

entregar até 03 (três) peças. 

2.5 Os credenciados poderão a sua vontade doar uma peça para ser sorteada entre os 

visitantes da 1ª Mostra da Arte. 

  

3 – RESPONSABILIDADE DO ARTESÃO E/OU ARTISTA CREDENCIADO:  

 

3.1 Entregar as obras e/ou peças de 13 a 15 de março de 2019; 

3.2 Retirar as obras e/ou peças no dia 20 de março de 2019. 
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4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

4.1 - Os artesãos e/ou artistas credenciados autorizam a veiculação de seus nomes e 

imagens, bem como permitem à Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, a 

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e a Comissão Municipal Setorial de Artesanato, 

a critério próprio, sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das 

imagens das mesmas em portfólios, banners, web sites, televisão, revistas, jornais, 

outdoors, exposições e demais eventos institucionais, desde que estes usos não tenham 

finalidade comercial.  

4.2 O horário da exposição acontecerá de 19 a 26 de março de 2019 das 17h às 21h. 

4.3 Os organizadores da 1ª Mostra da Arte não se responsabiliza por quaisquer danos 

ocorridos nas peças. 

4.4 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do credenciado a observância e 

regularização de toda e qualquer questão concernente a direitos autorais, conexos e de 

imagem relativos à documentação encaminhada. 

4.5 O procedimento de credenciamento será conduzido pela Comissão de Avaliação de 

Credenciamento, especialmente designada.  

4.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação de Credenciamento.  

4.7 A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e a Comissão 

Municipal Setorial de Artesanato poderão a qualquer tempo alterar, revogar ou anular este 

Credenciamento. 

 

 

Caraguatatuba, 01 de março de 2019. 

 

 

 

 

SILMARA S.MATTIAZZO BOLOGNINI                   JULIANO JUNQUEIRA JUPYRA 

                    Presidente da Fundacc                                           Conselheiro de Artesanato da Fundacc 
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ANEXO I - 1ª MOSTRA DA ARTE - FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

Declaro que li e aceito todos os termos descritos no Credenciamento 

 1ª MOSTRA DA ARTE – 2019 

 

______________________________, ______ de Fevereiro de 2019 

Assinatura do Artesão/Artista:_________________________________________ 

Nome Artístico: 

Nome Completo: 

Email:  

Endereço: 

 

Cidade: Estado: 

Cep: 

Tel:                                                            Cel: 

Tipo de artesanato: 

(  )  fibras naturais                        (  ) conchas 

(  ) cerâmica                                            (  ) madeira                                    

(  ) tecido (  ) escama de peixe                              

(  ) outros: Qual? 

Descreva a técnica empregada: 

 

 


