
ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO 
SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO  FUXICO NA ESCOLA  

 

 

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM, dentro do 
seu   Programa de Formação Básica e valorização do patrimônio material e imaterial, abrem inscrições para a 
participação no FUXICO NA ESCOLA (4h/a), Feira de produtos artesanais.  
 
DA PROPOSTA  
O Projeto Fuxico na Escola tem como objetivo criar espaços adequados para divulgação e comercialização dos 
produtos artesanais produzidos pelos alunos da Escola e artesãos interessados, numa interação direta com o 
consumidor, promovendo geração de renda, bem como o resgate e preservação da cultura local.  
 
OBJETIVO 
Realizar feiras de produtos criativos potencializando o ciclo de aprendizagem dos diferentes cursos realizados pela 
EAOTPS.  
 

DA PARTICIPAÇÃO 
A participação do artesão e artesã interessados serão presenciais e gratuitas.  
Período de inscrições: De 02, 03 e 04 de julho de 2019. Até o limite de 50 inscrições (VAGAS REMANESCENTES), 
ou seja, tão logo se complete esse número, encerram-se as inscrições. 
Horário das inscrições: Das 8h30 às 11h30 e 14h às 16:30h.  
Local: Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. 
Endereço: Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga. 
Informações: Telefone: (85) 3238.1244. 
 
Público Alvo 
Artesãos   

 

 Todos os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição: 

a) Formulário Padrão de Inscrição (disponibilizado no ato da inscrição); 
b) Cópia legível, frente e verso, de um documento de Identificação (carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou 
Carteira de Habilitação); 
c) Amostras dos produtos que comercializa.  
  
DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO 
O processo de seleção será realizado por uma Comissão Técnica, composta pela Equipe Pedagógica da Escola de 
Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e 01 artesão notoriamente reconhecido na área de arte, cultura e 
patrimônio cultural. Os integrantes da Comissão Técnica poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de 
impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior, por outros técnicos e profissionais 
igualmente idôneos a serem designados pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. 
 
DO EVENTO: 
O Fuxico na Escola acontecerá no dia 12 de julho, das 16h às 20h. 
 
DOS BENEFÍCIOS   
Serão disponibilizados toda a estrutura necessária para o artesão expor e comercializar seus produtos  
 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (85) 3238 1244 (De segunda a sexta-
feira, no horário de 8h às 12h e 13h30min às 17h).   
 

Fortaleza, 01 de julho de 2019 
 

Instituto Dragão do Mar 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

 


