
Interessados já podem se inscrever no
Concurso Nacional de Presépios
Sex 08 setembro

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) está com inscrições abertas para o Concurso Nacional
de Presépios. As inscrições são gratuitas e abertas a qualquer residente no país. Os interessados
devem preencher um formulário em que conste a descrição da obra, o título, a técnica utilizada, as
dimensões e o ano da confecção. O período de inscrições vai de 4 de setembro a 1º de dezembro
de 2017.

O concurso busca estimular a criatividade por meio de releituras  da tradição religiosa dos
presépios, ressaltando as técnicas, a arte e a memória. Na abertura da exposição, o Júri Técnico
indicará três trabalhos que serão premiados com um valor em dinheiro. O Júri Popular, por sua vez,
poderá votar durante o período expositivo, no qual o vencedor com o maior número de votos
receberá o valor de R$ 1.000.

As inscrições podem ser feitas, presencialmente, na Faop Rosário, localizada na Rua Getúlio
Vargas, 185, bairro Rosário, Ouro Preto/MG. A ficha de inscrição está disponível em qualquer das
sedes da Faop ou no site - www.faop.mg.gov.br.  O presépio, junto com a ficha, pode ser entregue
pessoalmente ou enviado pelo correio, acompanhado dos documentos impressos e materiais
solicitados, até o período de inscrição.

A exposição fica aberta de 8 de dezembro deste ano a 6 de janeiro de 2018, na Galeria de Arte
Nello Nuno, Rua Getúlio Vargas, 185, Rosário, em Ouro Preto. O primeiro lugar do júri artístico e o
vencedor da votação popular terão seus trabalhos incorporados ao acervo da Faop. Os prêmios
serão entregues no dia 30 de março de 2018.

Premiação

- Primeiro Lugar | Comissão Julgadora - R$ 1.000
- Segundo Lugar | Comissão Julgadora - R$ 700
- Terceiro Lugar | Comissão Julgadora - R$ 500
- Prêmio Popular | R$ 1.000

Acesse o edital no link: https://goo.gl/Z89mVG
Acesse a ficha de inscrições neste link: https://goo.gl/ohjiDb

Serviço:

Concurso Nacional de Presépios 
Público: Artistas plásticos e visuais
Inscrições: 4 de setembro a 1º de dezembro de 2017
Ficha de Inscrição e Edital: Site da Faop - www.faop.mg.gov.br
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Informações: (31) 3552-5480 ou producao@faop.mg.gov.br
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