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ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INCI 

Nº 003/2020 

 

 

Dispõe sobre alteração no edital do Concurso “A xícara 

do Museu”, publicado em 12 de março de 2020, 

quanto aos prazos estipulados e dá outras 

providências. 

 

 

A Diretora Executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), no uso 

de suas atribuições que lhe confere o inciso XXII, do artigo 31, do Estatuto Social, e tendo em vista os 

impactos causados pelo isolamento social por conta da COVID-19,  

 

RESOLVE:  

 

1 – Subdividir a 1ª etapa (item 5.1 do Edital) em duas fases distintas, a saber: 

1ª fase – Inscrição, que consiste no encaminhamento da ficha de inscrição preenchida (Anexo 

II) até o dia 31 de maio de 2020, para o e-mail mariana@museudocafe.org.br;   

 

2ª fase – Envio da apresentação de proposta para o conjunto de xícara com pires, através de 

fotos e documentos, sendo: 

a) 04 (quatro) fotos em JPG, da xícara e pires propostos (frontal, lateral, superior e 

inferior). O conjunto de xícara e pires, deverá ser fotografado em fundo infinito 

branco, com boa resolução e sem adereços ou interferências. 

b) vídeo do processo de execução com no mínimo 1 minuto e no máximo 2 minutos 

de duração; e 

c) Declaração de atendimento ao item 3.5 do Edital, conforme Anexo VIII. 

 

2 – Alterar os prazos previstos no edital do Concurso “A xícara do Museu”, que passa a vigorar da seguinte 

forma: 

1ª etapa:  

1.1 – Ficha de inscrição – até 31 de maio de 2020. 

1.2  -  Apresentação de proposta para o conjunto de xícara com pires, através de fotos e 

documentos - até 31 de julho de 2020. 

Divulgação dos aprovados para 2ª etapa – 15 de agosto de 2020. 

 

2ª etapa: Entrega das peças – de 17 de agosto até 08 de setembro de 2020. 

Divulgação aprovados para 3ª etapa – 18 de setembro de 2020. 
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3ª etapa: Defesa oral do projeto e solenidade de premiação do Concurso – 03 de outubro de 2020. 

Divulgação do resultado final do Concurso no site www.museudocafe.org.br - dia 05 de outubro de 2020 . 

 

2 – Dessa forma, o Anexo I – Resumo do Cronograma – do Edital concurso “A xícara do Museu”, que 

passa a ter a seguinte redação: 

Fases Descrição Novo Prazo 

Inscrição Ficha de inscrição  31/mai/2020 

   

1ª etapa Período de envio de fotos 12/mar a 31/jul/2020 

   

Divulgação aprovados para 2ª etapa 15/ago/2020 

   

2ª etapa 
Período de entrega das peças e envio de 
documentação 

17/ago a 08/set/2020 

   

Divulgação aprovados para 3ª etapa 18/set/2020 

   

3ª etapa 
Defesa oral do projeto e solenidade de 
premiação 

03/out/2020 

   

Divulgação do resultado final do Concurso no site www.museudocafe.org.br 05/out/2020 

 

 

Santos, 23 de abril de 2020. 

 

 

Alessandra de Almeida Santos 

Diretora Executiva 
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