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Edital 001/2018 

  

  

A Direção do Campus Recife e DPI/CACE tornam público, o presente edital, referente 

à abertura das inscrições do processo de seleção para Cessão de Barracas Juninas - IForró 

2018- Ano II que ocorrerá no dia 28 junho de 2018, conforme segue: 
  

  

1. DAS BARRACAS TÍPICAS: 
  

  
1. Serão disponibilizadas 04 (cinco) vagas para barracas típicas juninas.  

 

2. Cada turma terá total responsabilidade pelo material a ser vendido (comidas 

típicas, lanches em geral, outros), assim como, ornamentação e limpeza. 

 

3. É obrigatória a ornamentação das barracas com o tema “Cultura 

Junina” pelas turmas responsáveis no dia do evento. 

 

4. As barracas serão locadas pelo DGCR e terão a dimensão de 1,60 x 0,80 

metros. *Sendo de responsabilidade de cada grupo de alunos que ficará com 

as barracas, mantê-las em perfeito estado de conservação desde o momento 

de recebimento das barracas até o momento da entrega. 

 

5. Os itens a serem vendidos nas barracas serão:  

 

1. Comidas Típicas (obrigatório ter no mínimo de 

  três itens juninos): canjica, pamonha, mungunzá, milho verde 

cozido e assado, arroz-doce, tapioca salgada, tapioca doce, 

cocada, etc.  

2. Lanches em geral: Cachorro quente, “espetinho” (acompanhado 

de farofa, vinagrete); salgados em geral, (bolos e tortas doces e 

salgados), broa de fubá, pipoca doce e salgada, maçã do amor, 

paçoca, bolo de pé-de-moleque, pratos regionais, docinhos de 

festa e trufas. 

3. Bebidas: água, suco e refrigerantes. 

 



 

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA AS BARRACAS 

JUNINAS: 
  

1. Poderão participar desta seleção alunos regularmente matriculados no semestre 

de 2018.1 do Campus Recife reunidos em grupos de no mínimo 10 alunos (sendo 

o líder maior de 18 anos) por grupo. 

 

2. Só será aceita uma inscrição por grupo. 

3. A seleção será feita por ordem de envio. 

4. A tabela de precificação dos serviços alimentícios será de R$1,00 (um real) até 

R$10,00 (dez reais) por item. 

  

3. DA INSCRIÇÃO 
  

  
As inscrições serão realizadas pelos interessados, no período de 20 a 24 de junho de 

2018, por meio do preenchimento da ficha anexa neste edital. 
  

1. A ficha deverá ser preenchida online e anexados os documentos: RG/CPF, 

matrícula- vinculo atualizada, e entregue na CACE (A-17). 

2. A relação dos inscritos aprovados será divulgada online no dia 25 de junho de 

2018, pelo portal do Instituto Federal de Pernambuco – IFPE – Campus Recife. 

4. DAS ELIMINAÇÕES 

 
1. Haverá eliminação nos casos em que for comprovado, durante a avaliação dos 

documentos, o não vinculo do(s) aluno(s) com a instituição. 
  

5.  CALENDÁRIO DO EVENTO 
 

  

INSCRIÇÕES 20/06 A 24/06/2017 

RESULTADO 25 DE JUNHO  

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO     25 DE JUNHO- das 11:00 as 19h00 

 MONTAGEM DAS BARRACAS 
 

 
28 DE JUNHO 08:00h 

CULMINÂNCIA DO EVENTO  
28 DE JUNHO (10h às 20h) 



DESMONTAGEM DAS 
BARRACAS 

 

28 DE JUNHO (20h00) 

  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

  

1. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento 

no que tange à realização do processo seletivo. 

 

2. As turmas selecionadas neste edital deverão assinar um compromisso com 

a entidade organizadora, a fim de garantir a participação no evento 

descrito; 

 

3. O edital alerta que não será permitida a venda de produtos em garrafas, 

copos ou vasilhames de vidro e nem bebida alcoólica.  

 

4. A tabela de preços estipulada para a negociação dos serviços alimentícios 

deve ser rigorosamente cumprida sob pena de perder o direito de 

participar durante o evento e nos próximos eventos organizados pela IFPE 

Campus Recife. 

 

5. Não será permitido o uso de botijões de gás e fornos elétricos ou de micro-

ondas nas barracas, o grêmio disponibilizará suporte de geladeira e micro-ondas. 
 


