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ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS FEIRANTES DO PROJETO DE
EXTENSÃO “FEIRA AGROECOLÓGICA” PARA O ANO DE 2023

A coordenadora pedagógica do projeto de extensão “Feira Agroecológica”, da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, torna pública a abertura do processo de ingresso de
feirantes a partir do ano de 2023, conforme dispõe este edital.

1 DO PROJETO
1.1 O Projeto de Extensão “FEIRA AGROECOLÓGICA” tem por objetivo promover interação,
participação, comunicação e formação aliados à comercialização, via feira, de produtos
provenientes de produção agroecológica, num espaço dinâmico e de integração cultural. O projeto
segue os princípios da agroecologia e da economia solidária.
1.2 O projeto é coordenado pelo Prof. Jorge Luiz Favaro, do Departamento de Agronomia,
campus Cedeteg e no campus Irati, tem a coordenação pedagógica da Profa. Fernanda Keiko Ikuta,
do Departamento de Geografia.
1.3 Apesar do Projeto de Extensão “FEIRA AGROECOLÓGICA” acontecer, também, na
cidade de Guarapuava-PR, este processo de seleção destina-se à participação na feira realizada
na cidade de Irati-PR.

2 DOS ESPAÇOS DE DIVULGAÇÃO E VENDA DE PRODUTOS
2.1 O projeto Feira Agroecológica ofertará aos feirantes os seguintes espaços de divulgação e
venda de produtos:
i) Formulário eletrônico de vendas e redes sociais do projeto;
ii) Barracas da Feira, instaladas no seguinte dia e local:
• Campus Irati da Unicentro, às quintas-feiras, das 10h às 13h;
2.2 O início das atividades está previsto para 06/04/2023, das 10h às 13h.
2.3 Os dias e locais poderão ser revistos em caso de necessidade, a serem comunicados pela
coordenação do projeto.

3 ATRIBUIÇÕES DOS FEIRANTES
3.1 Os feirantes selecionados terão como atribuições:
i) Participar de formações e aperfeiçoamentos;
ii) Participar de reuniões de organização e planejamento;
iii) Participar de orientações da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Irati;
iv) Apresentar Licença da Vigilância Sanitária para comercialização dos produtos alimentícios;
v) Atentar para os princípios da agroecologia e da economia solidária;
vi) Participar das feiras e seguir o Regulamento da Feira Agroecológica da Unicentro;
vii) Colocar, organizar e retirar seus produtos na feira, assim como zelar pelo cuidado,
preservação e armazenamento dos materiais utilizados durante a feira;
viii) Realizar a limpeza e manutenção dos espaços em que a feira será realizada ao final do dia;
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3.2 O descumprimento das atribuições implicará em advertência e em desligamento do feirante
em caso de reincidência.

4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão inscrever-se como feirantes, os produtores de:
i) Produtos hortifruti, produzidos agroecologicamente pelo feirante ou família do feirante e/ou
membros do empreendimento solidário, coletivo, associação e/ou cooperativa dos quais sejam
representantes;
ii) Artesanatos, tais como artigos de decoração, poesias, blocos de notas, biojoias, plantas,
cosméticos naturais, camisetas personalizadas, ecobags, consertos e outros serviços etc., produzidos
pelo feirante ou família do feirante e/ou membros do empreendimento solidário, coletivo,
associação e/ou cooperativa dos quais sejam representantes;
iii) Produtos alimentícios, desde que produzidos pelo feirante ou família do feirante e/ou
membros do empreendimento solidário, coletivo, associação e/ou cooperativa dos quais sejam
representantes;
iv) Apresentar comprovante atualizado de vacinação para COVID-19.

5 DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição para participação neste processo seletivo é gratuita.
5.2 O período de inscrições terá início às 8h (oito horas) do dia 03 de março de 2023 e término
às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do 23 de março de 2023.
5.3 Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deverá, no prazo estabelecido no item 5.2, apresentar a
Ficha de inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada, em um dos seguintes pontos:
• DIEX – UNICENTRO/Irati (antigo PDE), das 10h às 12h e das 13h às 17h;
• Departamento de Geografia, Campus Universitário de Irati, UNICENTRO, das 14h às 22h;
• Via email para feira.agroecologica.irati@gmail.com.

6 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem ao item 5 deste Edital.
6.2 Para as inscrições não homologadas em função da ausência da documentação exigida ou não
cumprimento deste Edital, não caberá recurso.
6.3 O(A) candidato(a) que prestar declaração falsa ou inexata, ainda que verificada
posteriormente, será excluído(a) do processo de seleção.
6.4 O Edital de Homologação será divulgado até o dia 24 de março de 2023, no endereço
http://www3.unicentro.br/proec.

7 O PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 O processo de seleção consistirá de duas etapas:
I Entrevista: os candidatos serão convocados para entrevista presencial;
II Análise dos produtos: no ato da entrevista, o(a) candidato(a) deverá apresentar uma
amostra do produto a ser ofertado na feira.
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7.2 Critérios de seleção:
i) Atendimento às condições do item 4;
ii) Diversificação dos produtos;
iii) Será dada preferência aos artesanatos de temática regional;
iv) Será dada preferência aos produtos alimentícios naturais e/ou agroecológicos;
v) Será dada preferência para os produtores que tiverem vínculo com grupos, associações,
movimentos sociais e/ou cooperativas.
7.3 A seleção está prevista para o período de 28 a 30 de março de 2023.
7.4 A data, o horário e o local das entrevistas serão confirmados no Edital de Homologação de
Inscrições, e comunicados a cada feirante pelo telefone informado na ficha de inscrição.

8 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:
8.1 O resultado final será publicado pela PROEC no endereço http://www3.unicentro.br/proec a
partir do dia 30 de março de 2023.
8.2 Os feirantes selecionados serão convocados pelo telefone informado na ficha de inscrição.

9 DO CRONOGRAMA
Etapas Datas
Período de inscrições Das 8h do dia 03/03/2023 até as 23h59 do dia 23/03/2023
Homologação das inscrições Dia 24/03/2023
Entrevistas De 28 a 30/03/2023
Divulgação do Resultado A partir do dia 30/03/2023
Início da participação na feira Dia 06/04/2023 das 10h às 13h

10 DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Ao efetuar sua inscrição, o(a) candidato(a) aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas
neste Edital.
10.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser prorrogado, revogado ou anulado, no todo ou
em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.3 A Coordenação do projeto poderá editar ato específico e reserva o direito de resolver os
casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

11 OUTRAS INFORMAÇÕES
11.1 Outras informações podem ser obtidas na Diretoria de Programas Interinstitucionais pelo
email feira.agroecologica.irati@gmail.com.
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PUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 03 de março de 2023.

Fernanda Keiko Ikuta,
Coordenadora pedagógica do projeto.
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo:

RG:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

Produto(s) ofertado(s):
Em que localidade realiza a
produção a ser
comercializada?
Representa algum gru- po,
movimento social,
associação, cooperati- va?
Qual?
Quem vai realizar a venda
na Feira? (Colocar o nome e
o vínculo com a/o Feirante)
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