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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA DE ARTESÃS E ARTESÃOS PARA
PARTICIPAÇÃO NO BAZAR NATALINO DA BIBLIOTECA CENTRAL JULIETA

CARTEADO/ SISBI UEFS
Feira de Santana, campus da UEFS, 12 a 20 de dezembro de 2022

O Sistema de Bibliotecas da UEFS, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura
das inscrições para Seleção de 17 (dezessete) artesãs e artesãos interessadas(os) em
participar do Bazar Natalino da Biblioteca Central Julieta Carteado/ SISBI, campus
universitário da UEFS, que ocorrerá entre os dias 12 a 20 de dezembro de 2022, no hall
da Biblioteca Central Julieta Carteado, localizado no Campus da UEFS de Feira de
Santana.

1 Quem pode participar do processo seletivo
Artesãs e artesãos, grupos informais, associações civis ou cooperativas (não sendo
possível a participação produtores/comerciantes individuais e de sociedades
empresariais) que desenvolvam produtos artesanais, sendo vedados produtos
alimentícios de qualquer tipo. Entende-se por produtos artesanais aqueles provenientes
de trabalho manual realizado por pessoa natural, sem o auxílio ou a participação de
terceiros assalariados, vendido a consumidor, diretamente ou por intermédio de entidade
de que o artesão faça parte ou seja assistido.

2 O Bazar Natalino: detalhes para a(o)s expositor(a)es

- Entende-se por produtos artesanais aqueles provenientes de trabalho manual realizado
por pessoa natural, sem o auxílio ou a participação de terceiros assalariados, vendido a
consumidor, diretamente ou por intermédio de entidade de que o artesão faça parte ou
seja assistido.

- É proibida a comercialização de alimentos e/ou produtos alimentícios in natura ou
industrializados.

- Serão selecionados até 17 (dezessete) artesãs e artesãos, regularmente inscritos.
Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será realizado um sorteio entre
os inscritos para preenchimento das vagas, sendo os demais incluídos em cadastro de
reserva, podendo ser chamados em caso de desistência a qualquer tempo do evento.

- As inscrições são gratuitas e os expositores serão responsáveis pelo transporte de
seus produtos, por seu próprio transporte, alimentação e hospedagem durante o evento.

- Cada expositor(a) contará com uma mesa plástica, com 2m x 2m de área, e duas
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cadeira de plástico, instaladas no hall da Biblioteca Central Julieta Carteado, no campus
central da UEFS.

- A Biblioteca Central Julieta Carteado dispõe de espaço climatizado, banheiros e
bebedouros.

- A organização do evento sorteará a localização das mesas entre o(a)s inscrit(a)os,
identificando as mesas com os respectivos nomes, porém o(a) participante ficará
responsável pela organização e ornamentação do espaço, a seu gosto.

- A organização do evento providenciará espaço fechado (provavelmente uma sala) para
a guarda coletiva dos produtos durante a noite.

- O Bazar Natalino acontecerá no período de 12 a 19 de dezembro de 2022, a partir das
07h30, seguindo até às 22h e no dia 20 de dezembro de 7h30 às 15h.

- Os expositores devem liberar as mesas no dia 20 de dezembro, até as 16h.

3 Inscrições
As inscrições devem ser feitas por meio de ficha de inscrição disponível no link:
https://forms.gle/HLk1zbt2Ma7qRd4v5. Caso a(o) artesã(o) deseje, poderá entregar a
ficha de inscrição presencialmente na Biblioteca Central Julieta Carteado, Avenida
Transnordestina, Campus da UEFS ou enviá-la através do email: bcjceventos@uefs.br.
A(o) interessada(o) pode anexar à ficha de inscrição, se possível, material informativo
sobre suas atividades, produtos, biografia da(o) artesã(ão) etc. As inscrições podem
ser feitas até o dia 30 de novembro de 2022.

4 Processo Seletivo
O processo seletivo será realizado pela Comissão Organizadora, que levará em
consideração para a escolha das artesãs e dos artesãos:
- adequação dos produtos ao conceito de artesanato, ou seja, considera-se artesanato
aquele proveniente de trabalho manual realizado por pessoa natural, sem o auxílio ou a
participação de terceiros assalariados, vendido a consumidor, diretamente ou por
intermédio de entidade de que o artesão faça parte ou seja assistido.
- o aceite ao termo de conhecimento das regras de participação no bazar e da
autorização de uso de imagem e som para fins de divulgação do bazar e elaboração de
relatórios.

5 Calendário:
Inscrições: até 30 de novembro de 2022.
Divulgação do resultado: até 05 de dezembro de 2022.
Realização do Bazar Natalino: 12 a 19 de dezembro de 2022, das 07h30 às 22h e dia
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20 de dezembro de 7h30 às 15h.

6 Contato
Contatos para esclarecimentos de dúvidas podem ser feitos por meio do e-mail
bcjceventos@uefs.br ou pelos telefones: (075) 3161-8004 / 8005.

Anexo
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE EXPOSITORES

Nome d(a)o Expositor(o):

Telefone celular:

Telefone fixo:

Endereço (Av. rua, nº):

Complemento:

Bairro:

CEP:

E-mail:

Relação dos produtos que serão
vendidos:

Nome das pessoas que
trabalharão no evento:

Outras informações que
entender necessárias:

Declaro ter ciência e estar de acordo com as condições de participação dispostas na presente
chamada pública e autorizo a divulgação de fotos e imagens dos expositores e dos produtos
para fins de divulgação do bazar e elaboração de relatórios.

Feira de Santana, _______ de novembro de 2022.

____________________________________________________
Assinatura da(o) expositor (a)


