
EDITAL Nº 02/2021.2

Processo Seletivo para Candidatas ao MarketPlace EcoCiclo

Nosso objetivo é apoiar empreendedoras a venderem seus produtos

sustentáveis na plataforma de EcoCiclo. A plataforma de EcoCiclo é um canal para

transações comerciais de vendas que dá acesso aos dados necessários para que

as vendedoras possam impulsionar seus negócios. Além disso, disponibilizamos

mentorias sobre empreendedorismo, vendas, marketing e logística.

Desta forma, a Comissão do Processo Seletivo para o MarketPlace de

EcoCiclo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a abertura

de inscrições para o processo seletivo online de empreendedoras de produtos

sustentáveis, em todo território nacional, para integrar o MarketPlace de EcoCiclo.

As empreendedoras inscritas neste processo seletivo passarão por um treinamento

exclusivo para acessar a plataforma e realizar suas vendas.

Para a utilização da plataforma de Business Intelligence da EcoCiclo, as

participantes estão cientes de que existirão taxas referentes aos nossos serviços,

tais como a intermediação, meios de pagamento, segurança e demais custos para

manutenção da plataforma. Nestes termos, as taxas praticadas serão de:

Valor do produto vendido Tarifas1

Até R$ 80,00 R$ 6,70 + 15%

Acima de R$ 80,00 15%

As taxas serão acrescentadas ao final da compra e informadas ao

comprador. A entrega do produto será de responsabilidade da vendedora.

1 Tarifas sujeitas a alterações até a assinatura do contrato de participação.



Sobre a EcoCiclo

EcoCiclo nasceu com o desenvolvimento de absorventes sustentáveis a fim

de manter a praticidade do absorvente convencional e a preocupação com o meio

ambiente. Ou seja, enquanto os absorventes comuns são altamente poluentes,

devido ao uso de substâncias tóxicas e alérgicos por conter essências, parabenos e

derivados do petróleo, o primeiro objetivo de EcoCiclo é reduzir os danos ambientais

causados pelo lixo produzido por absorventes comuns.

Seguindo as normas para seleção das empreendedoras definidas por

EcoCiclo e o funcionamento do MarketPlace, saiba como se inscrever, conforme

disposto a seguir.

1. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas online, por meio do site

www.ecociclooficial.com.br , representando a indicação de interesse na participação

do Processo, até o dia 18 de outubro de 2021.

1.1. Neste edital serão selecionadas trinta (30) empreendedoras, de qualquer região

do Brasil.

1.2. Os produtos a serem comercializados devem ser sustentáveis dentro das

disposições:

1.2.1 Sejam biodegradáveis ou recicláveis (com exceção para produtos

sustentáveis de longa durabilidade devido tecnologia, exemplo: impressão

3d);

1.2.2 Tenham um impacto ambiental menor que o produto-padrão;

1.2.3 Produtos livres de testes em animais e qualquer ingrediente/composto

de origem animal.



1.3. A empreendedora deve apresentar no ato da inscrição RG, CPF e comprovante

de residência e CCMEI (O Certificado da Condição do Microempreendedor

Individual).

1.4. A empreendedora deve responder todas as questões do questionário sobre seu

negócio.

1.5. Termo de compromisso de participação, atestando disponibilidade para

participação no Treinamento da Plataforma nos dias 25 e 28 de outubro de 2021,

assinado pela empreendedora.

1.6. Não serão admitidas inscrições de candidatas que não apresentem as

condições e os documentos exigidos nos itens “1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5” deste Edital.

2. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES

Visando a sustentabilidade do projeto e para que possamos atender mulheres

empreendedoras em situação de vulnerabilidade, as inscrições terão o valor Mínimo
R$150,00, deixando à critério da participante também a possibilidade de contribuir

com valor Próspero de R$200,00 ou o Abundante de R$300,00.

Independente de aprovadas no processo seletivo ou não, esses valores

correspondem a:

● Mínimo: inscrição no edital e treinamento de 12 horas em empreendedorismo

sustentável.

● Próspero: inscrição no edital, treinamento de 12 horas em

empreendedorismo sustentável e inscrição em nossa rede de notícias, dicas



e informações sobre sustentabilidade, saúde e empreendedorismo com foco

no feminino.

● Abundante: inscrição no edital, treinamento de 12 horas em

empreendedorismo sustentável e inscrição em nossa rede de notícias, dicas

e informações sobre sustentabilidade, saúde e empreendedorismo com foco

no feminino. Com esse valor conseguimos subsidiar a inscrição de mais
uma mulher empreendedora em situação de vulnerabilidade.

3. DAS ISENÇÕES

Tendo em vista a natureza do programa e o público- alvo a que se destina, será

possível que a empreendedora faça o pedido de isenção do valor da sua inscrição.

Para que seu pedido de isenção seja aceito é necessário que a empreendedora

tenha um registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico)

no momento da avaliação da sua inscrição. Será necessário o envio do número do

cadastro no ato da inscrição para efeitos de comprovação.

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS EMPREENDEDORAS
As candidatas ao processo, regulado por este edital, serão avaliadas de acordo com

os seguintes critérios:

4.1. O cumprimento dos pontos 1.1, 1.2 e 1.4 deste edital;

4.2. A qualidade das respostas sobre o seu negócio;

4.3. A apresentação do Termo de Compromisso e disponibilidade.

4.4 Ter MEI formalizado

As empreendedoras serão selecionadas com base no consenso após a avaliação

dos itens 4.1., 4.2 e 4.3 deste edital;



5. DA COMISSÃO AVALIADORA
A Comissão responsável pelos processos de inscrição, análise e seleção das

empreendedoras, é composta pelos seguintes membros:

Hellen Nzinga - Cofundadora EcoCiclo

Karla Godoy – Cofundadora EcoCiclo

Patricia Zanella – Cofundadora EcoCiclo

Adriele Menezes - Cofundadora EcoCiclo

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação das empreendedoras selecionadas será feita via e-mail para todas as

participantes do processo.

7. RECURSOS

7.1 A partir da divulgação das selecionadas, qualquer empreendedora pode impetrar

recurso, devidamente justificado, no prazo máximo de 1 (um) dia, contados a partir

do primeiro dia útil seguinte ao recebimento do e-mail com o resultado do processo

seletivo regulado por este edital;

7.2 O recurso é apreciado pela Comissão, com a devida fundamentação, no prazo

de um dia.

8. CALENDÁRIO
Inscrições: de 21 de setembro de 2021 até às 23h59 do dia 18 de outubro de 2021;

Análise dos formulários: 19 de outubro de 2021.

Entrevistas online: Entre 20 e 21 de outubro de 2021, o endereço eletrônico para

entrevista será informado a empreendedora via e-mail, no dia 19 de outubro de

2021;



Divulgação do resultado parcial das empreendedoras selecionadas: 21 de outubro

de 2021;

Prazo para recursos: 22 de outubro de 2021;

Publicação do resultado final das empreendedoras selecionadas: 23 de outubro de

2021.

Formação das empreendedoras: 25 de outubro de 2021 até o dia 28 de outubro de

2021, das 09h às 13h e das 14h às 17h.

Para não selecionadas para plataforma: 12 horas de formação.

Para as selecionadas para plataforma: 16 horas de formação.



ANEXO 1.  TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes estabelecem um
compromisso sobre a tratativa do marketplace referente à plataforma EcoCiclo, nos
seguintes moldes:

1. Treinamento da Plataforma. Conforme indicado no Edital, a candidata
se compromete a estar disponível para o cumprimento do treinamento da
plataforma, nos dias 25 e 28 de outubro, que ocorrerá das 09h às 13h e das
14h às 17h, de maneira remota.

2. Ausência de relação de emprego. Conforme estabelecido no Edital, a
relação entre a plataforma de marketplace junto à candidata tem vinculação
sobre relação cível/empresarial, uma vez que as partes transmitem relações
que não trazem qualquer relação com o ambiente laboral, sem constar
qualquer característica de vínculo empregatício, sendo, portanto, tal relação
regida pelas Leis nº 7.962/2013 e 10.406/2002.

3. Dados da candidata. Todos os dados pessoais solicitados para o
preenchimento do formulário de participação no processo seletivo serão
utilizados para a análise do perfil das empreendedoras, de modo a verificar se
o referido perfil está adequado ao objeto da plataforma: a) A entrega dos
dados sensíveis solicitados (gênero, identidade de gênero e orientação sexual)
é opcional. Nenhum deles será considerado critério de seleção, em respeito ao
artigo 6º, IX da Lei Geral de Proteção de Dados; b) Os dados pessoais das

empreendedoras participantes serão mantidos somente enquanto durar a
seleção. Após o fim desta, os dados de todas as candidatas serão excluídos
definitivamente da nossa base de dados.



4.0 Dever de Confidencialidade. A Candidata obriga-se a manter sigilo
absoluto sobre todas as informações e sobre os negócios de EcoCiclo a que
tiverem acesso, responsabilizando-se, em caso de divulgação para finalidade

diversa do presente Edital, inclusive por perdas e danos decorrentes em
contra partida a EcoCiclo terá o mesmo dever de confidencialidade perante
ao plano de negócios das candidatas.

Informações Confidenciais. A candidata obriga-se a manter o mais absoluto
sigilo com relação a quaisquer dados, informações, materiais, produtos,
sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação, pormenores, inovações,
segredos comerciais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais
de EcoCiclo ou qualquer de seus diretores, funcionários e/ou prepostos
venham a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão
da celebração e execução deste Edital, comprometendo-se, igualmente, a não
revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a
terceiros, bem como a não permitir o uso indevido desses Informações
Confidenciais.

____________, ___ de _________________ de 2021.

__________________________________________

ASSINATURA


