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O Centro de Artesanato Mineiro através do seu Diretor Presidente – Luiz Augusto 
Pianetti Fonseca, vem tornar público o processo de  inscrições para composição da 
Diretoria Executiva da organização que é composta por três diretores sendo eles; 
Diretor Presidente, Diretor Secretário(a) e Diretor Tesoureiro, e para o Conselho Fiscal 
composto por três representantes. Para o biênio de 06/2021 a 06/2023, e em 
conformidade com os artigos 16º e 23º do seu estatuto, qualquer um dos membros 
vigentes poderá ser reconduzido ao mandato bastando para isso manifestação a favor, 
poderão se inscrever representantes da Sociedade Civil, residentes em Minas Gerais, 
vale ressaltar que a sede da organização é em Belo Horizonte e não há previsão de 
custeio com nenhuma despesa.  
 
Conforme previsto em seu Estatuto nenhum membro seja associado, ou, que seja 
parte integrante da Diretoria executiva ou dos Conselhos pode ser remunerado, 
devendo, portanto exercer sua atividade de forma voluntária. 
 
Segue abaixo algumas das principais atribuições que competem a Diretoria Executiva 
e ao Conselho Fiscal, atribuições mais especificas podem ser consultadas em seu 
Estatuto de forma integral: 
-Dirigir o Centro de Artesanato Mineiro-CEART 
-Estabelecer diretrizes do “Plano de Trabalho” e o orçamento anual da instituição, bem 
como acompanhar sua execução; 
-Planejar a integração de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento cultural, 
do artesão mineiro, do artesanato tradicional e da arte popular mineira 
- Estimular e desenvolver programas e projetos junto aos órgãos públicos e privados, 
que contribuam para o desenvolvimento econômico e sustentável do artesão mineiro. 
 
Para as inscrições devem ser preenchidos os seguintes dados: 
Os interessados em se candidatar deverão preencher o formulário (AnexoI) com os dados 
pessoais  e o cargo que pretende se candidatar, e anexar os seguintes documentos: 
 
a) Cópia de documento de identificação com foto e CPF (RG ou CNH); 
b) Cópia de comprovante de endereço/residência no estado, 
c) Portfólio (currículo) com no máximo 10 (dez) páginas, contendo as atividades e experiências 
artístico-culturais ou outras, descreva quais os motivos que te impulsionaram a se candidatar ao 
preenchimento das vagas, 
 
Para quais cargos você pode se inscrever: 
Diretoria Executiva 
_ Diretor Presidente 
_ Diretor Secretário (a) 
_ Diretor Tesoureiro 
Conselho Fiscal 
- 3(três) representantes 
 
As inscrições serão realizadas apenas de forma digital exclusivamente por este endereço de 
e-mail: artesanatomineiro1537@gmail.com no assunto: INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA  
O período de inscrições será de 14/04/2021 até as 23he59min do 21/04/2021- O resultado das 
inscrições será comunicado através do e-mail de inscrição e mídias sociais do CEART no dia 
23/04/2021 até as 23h59min.  
 


