FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OCUPAÇÃO DOS ESTANDES DA 10ª FESTA DO MAR

DADOS PESSOAIS
Nome:
CPF:

RG:
Data de nascimento:

Idade:

Escolaridade:

Profissão:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

UF:

Celular:

E-mail

DADOS COMERCIAIS (SE HOUVER)
Razão Social e/ou Nome Fantasia:
Inscrição Estadual:

CNPJ:
Data de abertura e/ou fundação:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

UF:

E-mail:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Espaço solicitado:

( ) Estande 05 X 05 m

Estande 10 X 10 m

Área de interesse para ocupação do estande:

( ) Restaurante

( ) Tenda 30 X 30 m
( ) Lanchonete

( ) Loja

( ) Outros (descreva):_________________________________________________________________________________
Escreva e nos conte um pouco sobre a sua experência pessoal e/ou profissional relacionada
a área de interesse para ocupação do estande:

Há quanto tempo você trabalha na área de seu interesse para ocupação do estande?

Você já participou de alguma das edições da Festa do Mar listadas abaixo?
( ) 2001 ( ) 2002 ( ) 2003 ( ) 2004 ( ) 2005 ( ) 2006 ( ) 2007 ( ) 2008 ( ) 2009 ( ) 2010
Se sim, nos conte qual foi a sua participação de forma geral:

Faça um breve resumo da sua proposta de atividade para ocupação do estande. (Por exemplo,
se for na área gastronômica informe qual o cardápio que pretende oferecer, qual a estrutura que possui, quantos
funcionários contratará, como será a decoração, entre outras informações que achar necessário. Se for uma loja
informe quais os produtos que comercializará, qual a estrutura que terá disponível, qual o público-alvo, entre outros)

Leu o edital de seleção para ocupação dos estandes durante a 10ª Festa do Mar?

( ) SIM ( ) NÃO

DECLARAÇÃO: Declaro que as informações fornecidas nessa ficha de inscrição são verdadeiras.e que a partir desse
momento estou ciente e concordo com as regras do processo de seleção para ocupação dos estandes da 10ª Festa
do Mar,
Local e data:

Assinatura da(o) candidata(o):

