
EDITAL 2020 
MUSEU DE ARTE DE MONTENEGRO 

 

 A Prefeitura Municipal de Montenegro, através da SMEC, Departamento de Cultura e 
DIPAHC, torna público que estão abertas as inscrições para os Artistas Visuais que queiram 
expor suas obras no MUSEU DE ARTE DE MONTENEGRO no ano de 2020, dentro do prazo de 
16/09/2019 a 31/10/2019. 
 A data da divulgação dos artistas selecionados ocorrerá em 13/12/2019 e a publicação da 
Agenda de exposição do MAM, para o ano de 2020, será em 04/02/2019.  
 Em conformidade com o Regimento Interno do MAM, é o CONSELHO DE AMIGOS o 
órgão responsável pela banca e deferimento da agenda. 

O presente Edital será afixado no mural da instituição e publicado nos jornais da região e 
na página da Prefeitura Municipal. 
          

        Simone Schardong   
Diretora da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural  

 
    

Montenegro Cidade das Artes               “Doe Órgãos, doe sangue: salve vidas” 

 

  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
1. Nome Completo:__________________________________________________________________ 
2. Nome Artístico: __________________________________________________________________ 
3. Linguagem artística que pretende expor: 
(   )pintura  (   )desenho  (   )fotografia  (   )escultura  (   )instalação (   )outro:____________________ 
 
5. Semestre que pretende fazer a exposição: ______________    Comercializará? _______________ 
Obs.: A fim de organizar a agenda anual de exposições, o Conselho de Amigos reserva-se o 
direito de ajustar as datas, independente do semestre indicado na inscrição, mediante acordo 
com o(a) artista. 
 
6. Sugestão de sala a ser ocupada: (  ) Ênio Pinalli    (  ) Saguão    (  ) Sala 1    (  ) Sala 2 
7. Promoverá: (   ) Coquetel de abertura   (   ) Encontro com o Artista   (   ) Oficina  
 
8. Endereço para correspondência: 
Rua:__________________________ Nº:_____ Complemento:_______________________________ 
Bairro:_____________________Cidade:__________________UF:____CEP.:___________________  
Fone:____________________ E-mail: __________________________________________________ 
 
9. Comprometo-me em trazer todo o materila necessário para montagem da exposição (fita,trena, 
prego, martelo, fios, etc). 
 
10. (    ) Li o regulamento para exposições no MAM 2020 e concordo. 
 
11. Assinatura do(a) artista ou responsável pelo grupo: _____________________________________ 
Data: _____________________    
 
Obs.: Esta ficha poderá ser reproduzida e enviada para outros interessados. 
Informações:   MAM    -    Museu de Arte de Montenegro, rua Osvaldo Aranha, nº 2215,     
Bairro Ferroviário, Montenegro – RS; CEP.: 95.780-000 , Fone: (51) 36321987;          
e-mail:  smec.dipahc@montenegro.rs.gov.br. 

Importante: Ler o regulamento e questionar as dúvidas por telefone ou e-mail.  

mailto:smec.dipahc@montenegro.rs.gov.br

