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EDITAL DE CHAMAMENTO FEAC Nº 007/2021 – PROCESSO Nº 20210021 

PROJETO FRANCA FEITO À MÃO 

 

A Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC, com sede a Av. Francisco De Paula Quintanilha 

Ribeiro, nº 550 - 4ª andar – Parque Francal – CEP:14.403-125, Franca/SP torna pública a 

abertura de Processo Seletivo para o cadastramento e concessão de Licença de Funcionamento 

para o “Projeto Franca Feito à Mão – artesanato, arte, culinária, costura criativa e afins” para 

o exercício 2021/2022, em atendimento ao Decreto Municipal nº 11.330, de 27 de setembro de 

2021, e à Resolução FEAC nº 003/2021. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 Com o objetivo de divulgar culturalmente o artesanato, a arte, a culinária, a costura criativa e 
suas técnicas: originalidade, regionalidade e valorizar o fator de desenvolvimento humano, 
expressões artísticas, preservação da tradição cultural, geração de renda ao artesão e artista 
francano, a Prefeitura de Franca, através da FEAC - Fundação Esporte, Arte e Cultura, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que promoverá o projeto Franca Feito à Mão, em 
parceria com o FUSSOL – Fundo Social de Solidariedade de Franca. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão se inscrever no Projeto Franca Feito à Mão, todo e qualquer artista, artesão, 
culinário e costureiro de artesanato criativo, considerando: 
 

I. Artesãos e artistas maiores de dezoito anos, residentes em Franca, e que atendam aos 
requisitos deste edital e da Regulamento estabelecido pela Resolução FEAC nº 
003/2021, que é parte integrante deste Edital;  

II. Cada proponente poderá inscrever-se em apenas uma categoria das previstas na 
Cláusula Terceira.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS TÉCNICAS ARTESANAIS PARA O PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 ARTESANATO: Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-
primas, com predominância manual e customizados, por indivíduo que detenha o domínio 
integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade, valor e identidade cultural. 
 
3.2 CULINÁRIA: Produção de alimentos através de técnicas artesanais com base na culinária 
típica brasileira e regional, incluindo sucos, vitaminas, café, chá, água, sorvetes artesanais e 
afins, não sendo permitidas bebidas que contenham álcool. 
a) Todo alimento ou bebida a ser comercializado deverá por obrigatoriedade constar no rótulo 
informações da data de fabricação, data de validade e ingredientes que foram utilizados. 
b) A comercialização de gêneros alimentícios deve também cumprir as normas sanitárias, 
como a Portaria CVS nº 05 de 2013 – Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 
Alimentos, e outras congêneres. 
 
3.3 ARTES VISUAIS: Artista que cria desenhos, pinturas, gravuras, colagens, esculturas, 
fotografias, vídeos e outros. Fazendo uso do papel, tinta, gesso, argila, madeira, metais, 
programas de computador ou de qualquer outro material que permita projetar sua criatividade. 
Objetos móveis em caráter histórico e objetos que não são utilizados mas não se apresentam 
como históricos e que possuam caráter decorativo, vintage (retrô). 
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3.4 COSTURA CRIATIVA: Identifica-se como uma atividade detalhada e minuciosa, utilizada 
para criação de bolsas, necessaires, peças de vestuário, patchwork e afins. Será permitido o 
uso de máquina de costura somente para acabamentos da peça confeccionada, produto 
industrializado não permitido. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA:  DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. As inscrições serão recebidas na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do 
Nascimento”, situada à rua Oscar Brasilino dos Santos nº 1531, Praça Carlos Pacheco, Centro, 
Franca/SP.  
 
4.2. Período de inscrição: 10/11/2021 a 25/11/2021.  
 
4.3. Horário das inscrições: de segunda à sexta-feira, das 8h00 às 16h00h.  
 
4.4. As inscrições deverão ser entregues em um envelope, contendo toda documentação 
disposta no Art. 4º da Resolução FEAC nº 003/2021: 
 
I. Ficha de inscrição impressa ou cópia devidamente preenchida; 

II. Cópia simples (sem autenticação) do RG; 

III. Cópia simples (sem autenticação) do CPF; 

IV. Comprovante de residência (permanente) em Franca (água, luz, telefone, internet, carnê 
de IPTU); 

V. 01 (uma) foto 3x4 recente de todos os inscritos (para a credencial); 

VI. Fotos dos produtos que serão comercializados; 

VII. Um produto pronto produzido pelo proponente, caso o item inscrito seja perecível (menos 
de 30 dias) no caso da culinária, o proponente deverá assinalar o item “perecível” em sua 
inscrição. A Comissão de Seleção e Avaliação agendará um dia para que o proponente 
produza o(s) item(s) que farão parte de seu cardápio realizando a degustação e análise dos 
mesmos. 

 CLÁUSULA QUINTA: DAS VAGAS 

5.1 Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para a composição do espaço destinado à realização 
da feira do Projeto Franca Feito à Mão para o exercício 2021/2022. 

5.1.1 Destas 30 (trinta) vagas, 14 (quatorze) são destinadas preferencialmente aos 
artistas/artesãos que atenderam à convocação para a regularização cadastral feita pela FEAC 
em edital no dia 27/09/2021; devendo estes, porém, participar do presente processo seletivo e 
atender a todos os seus requisitos (documentação necessária e avaliação pela Comissão de 
Seleção e Avaliação), sob pena de não receberem a renovação de suas Licenças de 
Funcionamento. As demais 16 (dezesseis) vagas serão destinadas aos candidatos habilitados e 
classificados neste processo seletivo, obedecendo-se a ordem de classificação.  

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Integra o presente Edital a Resolução FEAC nº 003/2021, observando-se todos os demais 
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procedimentos quanto a pontuação, critérios de avaliação e seleção dos candidatos à 

obtenção de vaga.  

6.2 Todas as informações, comunicados e atos praticados neste processo, ficha de inscrição 

bem como cópias deste Edital e da Resolução FEAC nº 003/2021, estarão publicados e 

disponíveis no site da FEAC, através do link: http://feacfranca.sp.gov.br/FEAC/chamamentos 

6.3 O candidato que participar deste processo seletivo estará em concordância com as 

condições estipuladas no presente Edital. 

6.4  Os documentos dos candidatos não classificados neste Processo Seletivo permanecerão 

em poder da FEAC. 

6.5 Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Presidente da FEAC. 

6.6 Fica eleito o foro da cidade de Franca/SP para dirimir quaisquer ações oriundas deste 

processo seletivo. 

Franca SP, 09 de novembro de 2021 

 

Mateus Santiago Caetano 

Presidente da FEAC 
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EDITAL DE CHAMAMENTO FEAC Nº 007/2021 – PROCESSO Nº 20210021 

PROJETO FRANCA FEITO À MÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO   
 
 
 

NOME:              
 
ENDEREÇO:             
 
              
 
BAIRRO:          CEP:        
 
TELEFONE:         CELULAR:       
 
E-MAIL:                
 
 
TÉCNICA ARTESANAL: (apenas uma das opções) 
 
ARTESANATO (      )  CULINÁRIA  (      )    ARTES VISUAIS (      )    COSTURA CRIATIVA (      )  
 
 
PARA A TÉCNICA CULINÁRIA:  PRODUTO PERECÍVEL -  SIM (      )  NÃO (      )  
 
 
FOI EXPOSITOR EM ANOS ANTERIORES? SIM (      )  NÃO (      ) ANO(S):    
 
 
PARTICIPANTE ATIVO E FREQUENTE ATUALMENTE: SIM (      )   NÃO (      ) 
 
 
ESTÁ DE POSSE DE BARRACA? SIM (      )  NÃO (      )   
 
 
Solicito minha inscrição no Projeto Franca Feito à Mão, exercício 2021/2022, declarando estar 

ciente e de acordo com a Resolução FEAC nº 003/2021 e com o Edital FEAC nº 007/2021. 

 
Franca, _____ de ______________ de 2021. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
assinatura 
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