
 
 

 

FEIRA/EXPOSIÇÃO 

Se você ou sua organização/entidade quer participar como expositora na 

Feira na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a ser 

realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no período de 10 a 

13 de maio de 2016, em Brasília, Distrito Federal, deve solicitar sua 

inscrição para a Comissão Organizadora da 4ª CNPM, de 20 de abril a 4 de 

maio de 2015, observando os seguintes passos: 

1. Condições / requisitos  

Prioridade será dada às organizações de mulheres e mulheres 

empreendedoras; 

Delegadas, observadoras ou convidadas não podem se responsabilizar por 

estandes; 

A solicitação deverá ser enviada por e-mail com o assunto 

FEIRA/EXPOSIÇÃO para terezinha.goncalves@spm.gov.br até o dia 

01/05/2016 (domingo) com os documentos anexados – ficha de inscrição 

e termo de responsabilidade – devidamente preenchidos e assinados; 

As vagas serão preenchidas observando as demandas regionais, a 

diversidade das mulheres e a data da solicitação de inscrição; 

Disponibilizaremos dois tipos de espaço para a Feira: a) o primeiro, com 

60 (sessenta) estantes medindo 0,60 de profundidade por 1,50 de altura; 

b) e o segundo, com espaço livre para 20 (vinte) expositoras que possuem 

estruturas próprias para expor sua mercadoria – mesas, bancas, araras, 

cabideiros ou tapetes;  

A Comissão Organizadora da 4ªCNPM publicará no dia 04/05/2016 nos 

canais de comunicação da 4ª CNPM a lista de expositoras, assim como 

enviará mensagens por meio do e-mail descrito na ficha de inscrição; 

Só serão aceitas expositoras previamente inscritas na Feira da 4ª CNPM; 

As expositoras terão crachá de identificação específico com o nome e o 

número de inscrição e deverão colocar sua mercadoria e equipamentos no 

dia 10/05, a partir das 10 horas e retirar no dia 13/05/2016 até as 16 

horas. 
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2. Preencher / assinar e enviar a Ficha de Inscrição 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Enviar para terezinha.goncalves@spm.gov.br  

Nome: 
 

CPF:  
                                                                            RG: 

Endereço:  
 

Telefones: 
 

Email:  
 

Organização/Entidade: 
 

Tipos de produto: 
 
 
Assinatura: 
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3. Preencher / assinar e enviar Termo de Responsabilidade 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Enviar para terezinha.goncalves@spm.gov.br 

 

Eu, 

__________________________________________________________ 

portadora do CPF ____________________________ e do RG 

______________, Estado __________________ estou ciente e concordo, 

que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) do 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 

Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), 

instituições organizadoras da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, a ser realizada de 10 a 13 de maio de 2016, no Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, na cidade de Brasília, Distrito Federal, não 

são responsáveis pelo transporte, guarda e manutenção dos materiais e 

equipamentos expostos nos estandes, assim como não se responsabilizam 

pelo transporte, traslado, hospedagem e alimentação das pessoas 

responsáveis pelos estandes da exposição/feira. Estou ciente também das 

datas e horários para instalação e retirada do material/equipamento do 

local da 4ªCNPM. 

 

 

Brasília, ___________ de __________ de 2016. 

 

 

____________________________________________________________ 
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