
 

 

 

REGULAMENTO PARA CONCURSO DE PAINEIS NATALINOS - 1ª edição  

 

1º CONCURSO CROCHETANDO O NATAL NO  

MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS 

 
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico promovem o 1º CONCURSO CROCHETANDO O NATAL NO  

MERCADO PÚBLICO DE FLORIANÓPOLIS, em conformidade com o art. 124 da Lei Orgânica de 

Florianópolis. 

O Concurso, em sua primeira edição, selecionará 24 painéis, os quais serão expostos nas entradas e 

saídas do vão central do Mercado Público de Florianópolis, transformando este espaço num grande mosaico 

de tapetes em crochê. 

 

1. DO OBJETO:  

O presente concurso tem como objeto selecionar 24 painéis confeccionados em croché, com motivos 

natalinos, em tamanho padrão de 1,0 m metro por 1m50cm, nas cores verde, vermelho, branco e dourado 

para instalação de exposição. Destes 24 painéis, serão premiados os três trabalhos mais relevantes, seguindo 

os critérios de seleção do item 4 deste edital.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o crochê é uma técnica que constrói tecidos culturais, narrativas de histórias de vidas 

que se entrelaçam por entre os fios, este edital consiste em criar uma exposição de painéis natalinos para o 

Mercado Público, assim como estimular a produção criativa e o protagonismo cultural das/os crocheteiras/os 

de nossa cidade. Tal ação além de colaborar com a retomada da economia criativa, trazendo àquele local 

munícipes e turistas para visitarem o Mercado, tornando-o um destino turístico para esta época do ano, ele 

também promoverá o fomento do artesanato em crochê, sendo ele uma das referências artesanais da cidade.    

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Poderão se inscrever neste concurso crocheteiras/os que tenham a vivência e a prática do crochê e 

que comprovem residência em Florianópolis, de no mínimo 02 (dois) anos, e maiores de 18 anos, respeitando 

os seguintes processos:  

3.1.1 A inscrição deverá ser realizada por meio do e-mail 

paineisnatalinos2021@gmail.com  até a data do dia 11/11/2021, às 18h, constando os 

seguintes itens: ficha de inscrição (ANEXO 01), memorial descritivo das atividades 

realizadas pelo artista /artesão (NAEXO 02), carta de autorização de imagem e utilização da 

obra redigida e assinada (ANEXO 03), acompanhados de cópia de RG, CPF e Comprovante 

de residência. 

3.1.2 Depois de realizada a inscrição por e-mail, a/o crocheteira/o deverá trazer à 

Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento econômico, 4º andar, setor 

de protocolo, aos cuidados do servidor Evandro, a sua obra (o painel) respeitando os critérios 

do item 1 deste edital. 

3.1.3 Os horários de entrega ocorrerão das 10h às 12h e das 14h às 17h, respeitando a data 

limite do dia 12/11/2021. 

3.1.4 A entrega do painel poderá ocorrer até o dia 12/11/2021, às 18h. 

 

4. DA SELEÇÃO: (CRITÉRIOS)  

4.1 Com notórios conhecimentos e saberes na área da arte e artesanato, a comissão julgadora será 

composta por 03 integrantes que avaliarão se o painel entregue está de acordo com as normas estabelecidas 

neste edital, e dois convidados externos; 
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4.2 Os critérios a serem exigidos são: originalidade, harmonia das cores pré-estabelecidas, acabamento, 

qualidade e respeito as dimensões, formato e tamanhos para cada painel; 

4.3 A criatividade será um dos aspectos observados, pois as peças produzidas irão compor um grande 

mosaico, neste espaço tão tradicional onde circulam diversas pessoas que moram ou visitam a cidade; 

4.4 A obra deverá conter um título e o mesmo deverá abranger os motivos da obra.  

4.5 A identificação da/o crocheteira/o deverá constar no painel, num canto periférico da obra, seguindo a 

formatação de 8 cm de cumprimento por 4 cm de altura, bordado nas cores do painel.  

4.6 O não cumprimento de qualquer um dos critérios propostos pelo item 3, desclassificará a inscrição.  

 

5. DA PREMIAÇÃO:  

    5.1 Os três primeiros colocados receberão troféus e uma cesta com diversos produtos de crochê, além de 

reconhecimento notório de suas obras que serão expostas pela Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1 Os recursos e ou dúvidas que surgirem sobre o edital poderão ser enviados por e-mail, o mesmo da 

inscrição - paineisnatalinos2021@gmail.com 

 

7. DO CRONOGRAMA  

13/10 a 11/11, às 18h Período para a realização de inscrições por e-mail 

13/10 a 12/11, às 17h Período para a entrega dos painéis na Secretaria 

16/11 a 19/11 Período para a análise dos painéis pela comissão julgadora do concurso 

22/11, a parir das 17h Resultado preliminar no site da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico. 

23/11 a 24/11, às 17h Período para recursos por e-mail 

25/11, a parti das 17h Homologação final do concurso no site da Secretaria Municipal de Turismo, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 

01/12 Entrega da premiação e abertura da exposição no Mercado Público Municipal 

 

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

7.1 Cabe ressaltar que o painel que passar por alguma avaria será retirado do mosaico e substituído por 

outro, respeitando a ordem de classificação. 

7.2 O horário para visitação da exposição será o mesmo em que o Mercado é aberto nos dias de semana, e 

também aos fins de semana.  

7.3 A comissão selecionadora não fará jus a nenhuma gratificação pelos trabalhos realizados; 

7.4 Após o período de exposição os painéis serão retirados e estarão à disposição dos seus artesãos na 

secretaria de administração do Mercado Público; 

7.4 Casos omissos a este edital será analisado pela comissão de organização. 

 

Florianópolis, 11 de outubro de 2021. 

 

 

JULIANO RICHTER PIRES  

Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 

 

ROSELI MARIA DA SILVA PEREIRA 

Secretária Municipal Adjunta Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 

 

ANDERSON CARLOS SANTOS DE ABREU 

Presidente da Comissão  
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ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome : _________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____    Natural: _____________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Telefones/ Fixo: ___________________________   Celular: ___________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Título da Obra inscrita neste Regulamento  

________________________________________________________________________________ 

 

Breve descrição da obra inscrita no regulamento (nesta descrição aponte-nos quais foram suas 

inspirações, materiais e motivos que o levaram a produzi-la) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Declaro que concordo com todos os termos do edital e comprometo-me a cumpri-los. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 



 

 

ANEXO 02 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1) Há quanto tempo realiza a atividade de crocheteira? 

__________________________________________________________________________ 

 

2) Quem lhe ensinou as técnicas que você usa no crochê? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

3) Quais são seus principais trabalhos mais relevantes? Aponte-nos ao menos três deles e nos 

descreva. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

4) Desenvolve algum outro artesanato além do crochê? Caso sim, quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

5) Você expõem seus trabalhos em algum lugar? Caso sim, onde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6) Seu artesanato é sua fonte de renda principal? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

7) Quais os motivos lhe levou a se inscrever neste concurso?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Declaro que as informações aqui descritas são verdadeiras e me comprometo 

 com a natureza das mesmas. 

 

_______________________________________ 

Assinatura 



 

 

 

 

ANEXO 03 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGENS E UTILIZAÇÃO DAS OBRAS 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________ 

portador/a do CPF ______________________________________________, inscrita/o no 

CONCURSO DE PAINEIS NATALINOS 1ª edição, com a obra intitulada 

_____________________________________________________________________________, 

autorizo sua exposição junto aos demais painéis selecionados pelo concurso e também autorizo a 

utilização da minha imagem e da obra juntos aos veículos de comunicação da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis.   

 

 

 

 

Florianópolis, ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 


