
NÚCLEO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

ATIVIDADES DA SEMANA COMEMORATIVA DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 

EDITAL 01 

DATA E LOCAL: 27, 28, 29 E 30/3/2017 - PILOTIS DO ED. ANTÔNIO 
FERNANDO PINHEIRO, DE 10 ÀS 18 HORAS. 

DAS CARAC I 	ERISTICAS 

1.1 Durante a semana comemorativa do dia internacional da mulher, a ser 
realizada na Sede da Justiça Federal de Minas Gerais, serão abertas para 
participação no evento o total de 15 (quinze) vagas destinadas a empresas 
ou profissionais da área de estética, saúde, nutrição, esporte e afins, que 
oferecerão serviços estéticos, como, SPA para as mãos, massagens relaxantes, 
aulas de automaquiagem, peeling facial, além de orientação nutricional e aulas 
experimentais de atividades físicas para as magistradas, servidoras, 
estagiárias e terceirizadas do quadro da Justiça Federal de Minas Gerais, 
interessadas em participar das atividades oferecidas. O serviço será 
totalmente gratuito. Caberá à Justiça Federal ceder o espaço e divulgar o 
evento internamente. 

1.2 - As atividades realizadas pelas empresas e/ou profissionais selecionados 
serão realizadas no horário de 9 às 18 horas, ficando a critério da Justiça 
Federal determinar a carga horária e o horário que serão disponibilizadOs 
para cada participante. Tal determinação se dará a partir da análise das 
características do serviço oferecido na proposta. 

DA INSCRIÇÃO 

2.1 - Poderão se inscrever quaisquer empresas ou pessoas físicas das áreas 
mencionadas no 1.1, que atuem na região metropolitana de Belo Horizonte. 
2.2 - As inscrições estarão abertas no período de 3 a 10/3/2017 e deverão ser 
feitas através do e-mail sepso.mg@trfl.jus.br  ou pelo telefone (31) 3501-1448. 
2.3 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a descrição completa do 
serviço a ser prestado. Poderão ser de atividades práticas ou informativas 
(como palestras, workshops etc.) 

3- DA SELEÇÃO 

3.1 - Todas as inscrições serão submetidas à Diretoria da SECAD, do NUBES e à 
Supervisão da SEPSO para análise da coerência dos serviços a serem prestados 
com a proposta do evento, bem como com da disponibilidade física das 
instalações onde ocorrerão as atividades. Todos os candidatos ficarão sujeitos à 



aprovação dos membros mencionados acima, no que se refere à sua adequação 
ao mencionado no item 1.1, podendo ser desclassificados aqueles que não se 
adequarem à finalidade proposta. 
3.2 - Para seleção das propostas apresentadas pelas empresas ou profissionais, 
serão analisados os seguintes critérios: 

Área de estética - Os produtos cosméticos utilizados pelos profissionais 
durante os procedimentos ofertados na proposta deverão ser industrializados e 
de notório reconhecimento no mercado. 

Área de esporte - As atividades propostas deverão ser realizadas por 
profissionais formados em fisioterapia e/ou educação física, com a devida 
comprovação da graduação (apresentação de diploma do profissional). 

Área de Nutrição - As atividades propostas deverão ser realizadas por 
profissionais formados em Nutrição (apresentação de diploma do profissional). 
3.3 - Na hipótese do recebimento de inscrições em número maior do que as 
instalações destinadas ao evento comportem, após análise das propostas 
apresentadas pelos Membros, haverá sorteio entre os inscritos, a ser realizado 
no dia 10/3/2017, às 14 horas, na SECAD, não se incluindo os serviços 
reprovados, conforme mencionado no item 3.1, por não se adequarem ao 
previsto no item 1.1. 

4- DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

4.1 - A confirmação das inscrições será divulgada no dia 13.3.2017, através do 
telefone de contato informado quando das inscrições ou por intermédio de e-
xilai' informado. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 - A Justiça Federal disponibilizará mesas e cadeiras às empresas ou 
profissionais selecionados, de acordo com o mobiliário disponível. Caso não 
seja suficiente para a execução das tarefas propostas, será de total 
responsabilidade dos selecionados providenciar o equipamento ou material 
necessário. 
5.2 - Não é permitida a execução de serviços que não estejam na proposta 
apresentada quando da inscrição. 
5.3 - Não haverá fornecimento de lanche pela Justiça Federal. 
5.4 - Os selecionados terão que se apresentar uma hora antes do horário 
agendado para a prestação dos serviços. 
5.5 - Não haverá possibilidade de disponibilizar vagas de garagem no prédio 
para descarga de produtos ou equipamentos. 
5.6 - A Justiça Federal não se responsabilizará por objetos roubados ou 
esquecidos durante os dias do evento. 

NUBES - Núcleo de Bem-Estar Social de Minas Gerais 
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