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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/SMTTDE/2018 

 

ARTESANATO - RECEPTIVO DE NAVIO DE CRUZEIRO 

 

O artesanato terá representatividade no receptivo de Navio de Cruzeiro, apresentando o 

feito a mão da nossa cidade. 

Apresentar qualidade e diversidade de produtos fazendo do espaço um corredor Multi 
Cultural e atrativo para todos que visitam Florianópolis através do Cruzeiro 

É a oportunidade que o artesão espera para mostrar o seu trabalho, trazendo e lançando 

novidades  para decoração e presentes. Participar do receptivo é uma vitrine para o artesão, 

e uma oportunidade para os visitantes de comprar um produto diferenciado, artesanal e 

produzido com muito carinho pelos artesãos.  

O objetivo da feira é fazer com que o turista conheça um pouco na nossa cultura através dos 

trabalhos artesanais e com isso levem um pouco da nossa historia. 

ARTESANATO RECEPTIVO DO NAVIO CRUZEIRO 

DATA -24 de março de 2018 

LOCAL- Trapiche de Canasvieiras 

HORÁRIO - das 8h às 18h 

Art 2º- COMO PARTICIPAR 

 Os interessados deverão enviar as seguintes informações com fotos coloridas dos 

trabalhos. 

Nome completo- 

Endereço – 

Bairro -  

CPF-                                     RG 

E-mail – 

Telefone –  
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Para todos anexar seguintes documentos: 

➢ fotocópia nítida e colorida dos trabalhos; 

➢ fotocópia do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

➢ no caso de Estrangeiro, visto de permanência no País; 

Enviar para o e-mail eventos.smttde@pmf.sc.gov.br . Os inscritos serão selecionados por 

uma Comissão  da SMTTDE que será Soberana na decisão, casos omissos serão decididos 

pelo Superintendente de Turismo e pelo Diretor de Eventos. 

 INSCRIÇÃO - De 15 a 18/03/2018 

 RESULTADO - 19/03 /2018 

 Disponibilidade de espaços PREVISTOS - 15   

 Cada artesão será responsável por levar a sua estrutura, mesa coberta com toalha 

branca ate o chão, cadeira ou banco e seu material. 

 Os artesãos selecionados, terão que cumprir o horário e regulamento estabelecidos 

pela Organização; 

 Não será permitido revenda de produto; 

 O artesão selecionado é que deverá estar no espaço, podendo ter um auxiliar para 

EVENTUAIS necessidades.  

 Somente poderá ser comercializado o que for aprovado pela Comissão. 

 O resultado será publicado no site e no facebook da Setur no dia 20/03 

 os artesãos selecionados que não conseguirem classificação para entrar no primeiro 

momento, ficarão em lista de espera. 

 os ESPAÇOS são de 2 X 2 m² 

 Será possível expor até o máximo de 03 técnicas por artesão; 

 

Art 3º -A COMISSÃO DE SELEÇÃO - será composta pelos técnicos da SMTTDE  

 

Art. 4º. Os casos omissos serão decididos pela Superintendência de Turismo. 

  

 

Superintendência de Turismo 
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