EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA PARA COMPOR A POLIFEIRA DO AGRICULTOR,
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RS.
O Projeto de Extensão “Polifeira do Agricultor”, registrado no SIE sob o n.º 054843, sob
coordenação do Prof. Gustavo Pinto da Silva, lotado no Colégio Politécnico da UFSM, torna
público que no período de 13 a 19 de outubro de 2021 estará recebendo inscrições de
estudantes interessados em participar do projeto “POLIFEIRA DO AGRICULTOR”.
1.

OBJETO

1.1

O presente edital de seleção visa fomentar a prática de empreendedorismo entre os
estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, oportunizar a inserção e
conhecimento dos mercados de proximidade, fortalecer a produção de alimentos e
produtos com qualidade e origem conhecida aos consumidores de Santa Maria, mas
também oferecer as possibilidades de acesso e permanência às atividades acadêmicas.

1.2

O objetivo é selecionar estudantes de qualquer nível de ensino, desde que tenham
maioridade etária completa para participar do projeto por até 24 meses.

1.3

Estão sendo ofertadas cinco vagas, sendo duas com chamada imediata e três, serão
preenchidas em função do quanto os produtos oferecidos estejam alinhados aos
propósitos da Polifeira do Agricultor, priorizando alimentos, artesanatos, flores, dentre
outros.

2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1

Os (as) possíveis feirantes deverão satisfazer os seguintes requisitos gerais:
a) Ser produtor do que for comercializado, envolvendo matéria prima própria ou com
elementos de artesanalidade no processamento, comprometendo-se a comercializar
EXCLUSIVAMENTE produtos de origem própria, sendo vedada a intermediação de
produtos de outros produtores, sendo este requisito critério de exclusão da feira
quando não cumprido;
b) Visita a Polifeira do Agricultor previamente ou na data de 19 de outubro no turno da
manhã (cito na Avenida Roraima) e ter recebido da Coordenação do Projeto as
orientações básicas sobre o funcionamento da mesma;
c) Encaminhar vídeo para o número 055 99964 3423 ou e-mail
polifeiradaufsm@politecnico.ufsm.br, apresentando a sobre a proposta, área de
produção, o modo de produção, dentre outros até o dia 19 de outubro de 2021 às
23h59;
d) Receber visita da organização da Polifeira do Agricultor, quando esta entender
necessário, como critério de seleção deste edital;
e) Dispor-se a receber o acompanhamento contínuo a ser realizada pelo agente
responsável no local da feira, mas também pela equipe técnica do projeto, bem como
de profissionais de setores multidisciplinares do Colégio Politécnico da UFSM, no
prazo de duração da participação;
f) Conhecer e cumprir as normas estabelecidas pelo Regulamento da Polifeira do
Agricultor;

g) Dispor-se e buscar o desenvolvimento de oficinas técnicas de aperfeiçoamento e
qualificação ofertados, em áreas tecnológicas, de acesso ao mercado e aquelas com
finalidade de promover a organização social dos agricultores;
h) Dispor-se a comparecer em reuniões a serem realizadas e acatar as decisões eleitas da
maioria;
i) Comprometer-se em divulgar o nome da POLIFEIRA;
j) Fornecer dados de pesquisa quando forem solicitados, a fim de colaborar com
pesquisas científicas realizadas pelo Colégio Politécnico da UFSM;
k) Estar ciente de que o transporte da tenda, equipamentos e montagem do ponto de
venda na feira é por conta do estudante selecionado.
2.2. Os (as) possíveis feirantes deverão satisfazer os seguintes requisitos específicos para
produtos de origem animal: dispor de serviço de inspeção correspondente que autorize a sua
comercialização, atendendo a legislação sanitária vigente.
Parágrafo Único: Poderão ser realizadas visitas de análise técnica no local onde são
produzidos os alimentos e/ou produtos a serem comercializados, pela equipe do projeto.

3.0 DAS INSCRIÇÕES
3.1
Os interessados deverão realizar sua inscrição de forma eletrônica pelo e-mail
polifeiradaufsm@politecnico.ufsm.br até o dia 19 de outubro de 2021.
3.2

São requisitos exigidos para inscrição:
a)
b)
c)
d)

4.

Ficha de inscrição (Anexo I);
Comprovante de matricula do semestre vigente;
01 Cópia do Histórico Escolar
01 Cópia de Registro Geral (Carteira de Identidade) e Cadastro Nacional de Pessoa
Física (CPF);
DA CLASSIFICAÇÃO

4.1
A avaliação das inscrições será realizada por uma comissão técnica mista de três
pessoas, servidores do Colégio Politécnico.
4.2. Os interessados serão avaliados obedecendo aos critérios previstos na introdução deste
edital, além dos seguintes itens: tipo de produto produzido e análise da ficha de inscrição.
4.3. Caso a comissão de seleção julgar necessário poderá convidar os inscritos para uma
entrevista, de modo a conhecer melhor a proposta.

5.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS.

5.1
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de outubro de 2021,
mediante publicação no site do Colégio Politécnico da UFSM (www.politecnico.ufsm.br).

6.

DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1
O pedido de inscrição ao presente processo de seleção obriga o (a) interessado (a) ao
cumprimento de todos os termos do presente Edital, correspondendo sua inscrição à aceitação
de todas as condições e obrigações.
6.2
O Colégio Politécnico da UFSM reserva o direito de anular, revogar ou alterar o
presente Edital e o respectivo processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou, de
acordo com a conveniência administrativa, técnica ou financeira, mediante notificação prévia,
sem que caiba aos participantes, qualquer direito a indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
Santa Maria, 13 de outubro de 2021.

Gustavo Pinto da Silva
Coordenador do Projeto Polifeira do Agricultor
Colégio Politécnico da UFSM

Anexo I:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM
PROJETO DE EXTENSÃO SIE n.º 054843 – Polifeira do Agricultor
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:_________________________________________________________________________
Curso:________________________________________________________
Nº da matricula:__________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________
Telefone Residencial:_____________________________________________________________
Telefone Celular:________________________________________________________________
Nº da Carteira de Identidade:______________________________________________________
N.º do CPF:_____________________________________________
Declaro estar ciente com todos os termos do presente edital de seleção pública para
preenchimento de vagas temporárias ofertadas na Polifeira do Agricultor, na qualidade de estudante,
concordando integralmente com os mesmos e me responsabilizo pelas informações prestadas.

Nesses termos, pede deferindo:

Santa Maria, _______ de _________________________ de 2021.

_______________________________________________
Requerente

1- Descreva no campo abaixo, quais produtos pretende comercializar:
Descrição dos
produtos que
pretende
comercializar

Descreva o que levou a trabalhar com esse tipo de produto:

2- Atualmente, quais meios você utiliza para comercializar seus alimentos e/ou
produtos?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3- Futuramente, pretende continuar a investir na tua produção e tornar-se
um empreendedor? ( ) Sim

( ) Não

