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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
           
22ªFENEARTE - 06 a 17 de julho de 2022 
     

1) Identificação do Artesão 

Nome:____________________________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________Celular/WhatsApp: _______________________________ 

Endereço________________________________________________________________ CEP:_____________ 

Cidade:___________ UF:_____  

Nº da Carteira Nacional do Artesão/Trabalhador Manual:_______________________ Validade:____________ 
 
RG: _________________________ CPF:________________________                                                                                                                                   
 
E-mail: ___________________________________________________________________________________ 

Micro Empreendedor Individual: (   ) Sim   CNPJ: __________________________________ 
                                                    (   ) Não 
     

2) Identificação da Produção  

Listar de 01 a 3 produtos / matéria-prima principal 

Exemplo: Boneca / Cerâmica   

1)_________________________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________________________  
Capacidade de produção mensal: (   ) 1 a 50 peças 
                                                      (   ) 51 a 100 peças      
                                                      (    ) Acima de 100 peças 

 

3) Informações Complementares  
3.1 O seu produto apresenta características culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestações culturais 
do Estado? (    ) sim     Quais? _________________________________________________________________            
                   (    ) não                                                                                                                                                                            

    

  

3.2 Informe o número de beneficiados diretos e/ou indiretos da sua produção   

A) beneficiários diretos: __________________ 

B) beneficiários indiretos: _________________ 
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3.3 Como você comercializa seus produtos?  Assinale as alternativas:  
 (      )   Feiras permanentes (        ) Feiras Eventuais  (      )   Casa do Artesão    (     )   Outros 
                                                                                                          
     

 

3.4 O seu produto possui etiqueta? (    ) sim    (   ) não 

 
     

3.5 O seu produto possui algum tipo de embalagem?  (    ) sim     (     ) não 

 

    

3.6 Comercializa produtos com a utilização de cartão de crédito?  (   ) sim      (   ) não 

    

 
 
3.7 Já participou de algum curso para aperfeiçoamento da sua produção? Qual? Quando e onde realizou o 
curso:_____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
     

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.8 No caso de ser selecionado (a) para participar do evento, havendo alguma restrição na saída do caminhão 
do PAB,  possui condições de transportar material e mobiliário, além de demais itens para a exposição dos 
produtos?  (    ) sim       (    ) não  
 

 

 

 

   
 

 

 

Teresina___ de_________ de 2022 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
(Nome e assinatura do responsável pela inscrição 
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