
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
DIRETORIA DE ARTE E CULTURA 
CONVOCATÓRIA 05/2020 – SMC

CONVOCATÓRIA PARA ARTESÃOS INTERESSADOS EM EXPOR NA FEIRA DE

NATAL – NATAL DO CORAÇÃO 2020

1 DO OBJETIVO

1.1. A convocatória objetiva selecionar artesãos para exporem e comercializarem seus

produtos na Feira de Artesanato durante a programação de Natal do Coração 2020, na

Praça Dante Alighieri, a ser realizada de 16 a 23 de dezembro de 2020. O regulamento

apresenta  diretrizes  sobre  participação,  inscrições,  seleção  e  responsabilidades

referentes a todo o processo.

1.2. Devido a pandemia da Covid-19, a Feira somente ocorrerá em caso de permanência

na bandeira laranja ou amarela conforme o Decreto Estadual nº 55.559, de 26 de outubro

de 2020.

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão inscrever-se para expor seus produtos artesãos e/ou grupos de artesanato

caxienses, submetendo as propostas à avaliação da Comissão de Seleção.

2.2. Ter disponibilidade de expor todos os dias, das 9h às 19h, na Praça Dante Alighieri,

ininterruptamente, no período compreendido entre 16 à 23 de dezembro de 2020.

2.3. Serão selecionados vinte e cinco (25) expositores para ocuparem os espaços cedidos

pela Secretaria da Cultura e três (03) suplentes, para o caso de surgirem impeditivos para

os titulares.
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2.4. Os artesãos serão responsáveis por montar e desmontar suas estruturas diariamente,

pois não haverá local para estoque de estruturas e mercadorias.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições são gratuitas. O período de inscrição será de 18 de novembro à 27 de

novembro  de  2020,  na  Secretaria  da  Cultura  –  Diretoria  de  Arte  e  Cultura,  Rua  Dr.

Augusto Pestana, n.° 50, de segunda a sexta, das 8h30min às 12h e das 13h às 16h, pelo

telefone: 3901-1388 ou através do e-mail: arteeculturapopular@caxias.rs.gov.br.

3.2.  As  propostas  serão  validadas  somente  com a  confirmação  de  recebimento  pela

equipe da Diretoria de Arte e Cultura.

3.2.1. Para a realizar a inscrição, o proponente deverá apresentar:

• Ficha de inscrição: preenchida integralmente e assinada (ANEXO I);

• Currículo  artístico  profissional:  do  artista  e/ou  Associação  de  Artesanato.

Apresentar currículo resumido de todos os integrantes no caso de grupos e do

responsável pela atividade cultural;

• Descrição  breve  dos  objetos  a  serem  comercializados,  contendo  a  técnica  e

materiais utilizados em sua confecção;

3.3. Poderão ser anexados notícias,  folders,  convites e outros, que informem sobre o

artista e/ou grupo de artesanato que se julguem importantes para melhor entendimento do

trabalho.

3.4.  A  organização  desconsiderará  as  inscrições  fora  do  prazo  de  inscrição  e/ou

incompletas.
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4 DA EXPOSIÇÃO E ARTESÃOS PARTICIPANTES

4.1. Não serão aceitos trabalhos que prejudiquem e/ou comprometam a integridade física

do local e do público em geral.

4.2. As propostas que não estiverem de acordo com as exigências deste Regulamento

não serão avaliadas pela Comissão de Seleção.

4.3. Havendo divergências entre o projeto aprovado e o apresentado, a Diretoria de Arte e

Cultura se reserva ao direito de tomar as decisões cabíveis.

4.4. Deve-se observar que 50% dos produtos expostos deverão estar enquadrados na

temática natalina e/ou de festas de fim de ano. 

5 DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção será realizada por meio da análise dos inscritos, por meio da Diretoria de

Arte e Cultura e, após, os resultados serão amplamente divulgados pela Assessoria de

Comunicação da Secretaria Municipal da Cultura.

5.2. Serão selecionadas propostas adequadas física e conceitualmente, que integrarão a

programação de Natal.

5.3. No caso de mais inscritos do que o número de vagas divulgadas nessa Convocatória,

serão utilizados como critérios para a seleção de expositores:

a)  Será  dada  prioridade  aos  grupos  inscritos,  que  não  precisam  ser  legalmente

constituídos, podendo inclusive se unir para este fim somente;
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b) Ser participante do Brique de Caxias do Sul, regularmente ativo;

c) Ainda, como critério de desempate, serão selecionados artesãos que apresentarem

produtos  que possuam cerca de 50% (cinquenta)  por  cento  de artigos  de artesanato

tradicional da região;

e) Em caso de ainda haver mais inscritos que o número de vagas, o próximo critério de

desempate será a idade dos inscritos, sendo que pessoas mais velhas terão preferência

sobre as demais;

f) a excelência artística, a proposta conceitual e mérito artístico dos envolvidos;

5.4. O resultado da seleção será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Caxias do

Sul, logo após a finalização do processo;

5.5. A Diretoria de Arte e Cultura não aceitará recursos após a divulgação do resultado,

sendo que as decisões da Comissão são irrevogáveis e irrecorríveis;

6 – DOS MATERIAIS E ESPAÇOS UTILIZADOS

6.1. A Diretoria de Arte e Cultura não se responsabiliza por eventuais danos aos materiais

e equipamentos usados pelos proponentes para a exposição.

6.2. As atividades culturais acontecerão dentro do horário descrito no item 2.2, com a

presença sempre que possível de servidores da Secretaria da Cultura.

6.3. Os espaços estarão em condições ideais para as atividades culturais e o proponente

deverá entregá-los, ao final de sua atividade, conforme encontrado anteriormente.
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6.4. A disposição dos locais será por meio do sorteio a se realizar no primeiro dia de

exposição.

7 DAS RESPONSABILIDADES

7.1. Da Secretaria Municipal da Cultura:

7.1.1. Definir o local da exposição.

7.1.2. Divulgar os selecionados.

7.1.3.  A  Diretoria  de  Arte  e  Cultura  isenta-se  de  qualquer  responsabilidade  sobre

eventuais  danos  causados  aos  equipamentos  utilizados  pelo  artista  e/ou  grupo  de

artesanato durante o período de exposição.

7.2 DOS ARTESÃOS OU GRUPOS SELECIONADOS:

7.2.1. Permanecer no espaço de exposição no horário previamente determinado.

7.2.2. Solicitar prévio consentimento da Diretoria de Arte e Cultura e do responsável pelo

local para implementar qualquer modificação nos espaços utilizados.

7.2.3.  Responsabilizar-se  pelos  eventuais  danos  ao  patrimônio  público,  devendo

reconstituir  ou ressarcir  integralmente o que for alterado ou danificado nos espaços e

materiais oferecidos para as atividades realizadas.

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. O ato de inscrição na Convocatória implica no conhecimento e total concordância

pelo proponente das definições desse regulamento.
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8.2. A Prefeitura de Caxias do Sul reserva o direito de utilização de imagem das atividades

artísticas, obras e artistas selecionados, para divulgação de ações culturais, autorizando o

proponente o direito de uso de imagem, a qualquer tempo.

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Cultura.

8.4. Mais informações poderão ser obtidas na sede da Secretaria da Cultura, na Diretoria

de  Arte  e  Cultura,  pelo  telefone  (54)  3901.1388,  ou  pelo  e-mail:

arteeculturapopular@caxias.rs.gov.br

Caxias do Sul, 18 de novembro de 2020.

Caroline Varta 

Diretora da Unidade de Arte e Cultura 

Luciane Lopes Perez

Secretária Municipal da Cultura
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