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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DE 

SANTA CATARINA 

EDITAL 002/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O 

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DE 
SANTA CATARINA 

 
 
A Coordenação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa 
Catarina (CECANE/SC) torna público o presente processo de seleção para os cargos de: 
Assessor e Monitor. Para compor cada cargo poderão se inscrever os profissionais das 
seguintes áreas: 
 

A. Assessor: 

 Administração; 

 Ciências contábeis; 

 Ciências da terra e áreas afins;  

 Nutrição. 
 

B. Monitor: 

 Ciências contábeis; 

 Ciências da terra e áreas afins;  

 Nutrição; 

 Pedagogia. 

 
1. Preâmbulo 
O CECANE/SC, parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), objetiva a consolidação da 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do aprimoramento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Para tanto, o CECANE/SC executa 
ações de pesquisa, assessoria aos municípios e formação integrada no âmbito do PNAE. 

As atividades de Assessoria aos Municípios são realizadas pelos profissionais vinculados 
ao cargo de Assessor. Esse produto prevê a realização de visitas técnicas aos 
municípios de Santa Catarina, com duração de 4 dias úteis contínuos in loco, com o 
intuito de assessorar e orientar a boa gestão do PNAE, realizando reuniões com os 
atores sociais envolvidos e visitas às escolas. A definição dos municípios a serem 
visitados é feita pelo FNDE dentre os 295 municípios de Santa Catarina.  

Já as atividades de Formação Integrada são executadas pelos profissionais vinculados 
ao cargo de Monitor. Esse produto prevê a realização de formações dos atores sociais 
do PNAE de maneira integrada, considerando as intersetorialidades que acontecem 
nesse Programa e os diversos atores sociais envolvidos. São formações de 3 dias úteis 
contínuos realizadas em municípios polos, onde serão formados cerca de 10 municípios 
próximos. 

2. Requisitos básicos para os cargos 
 
A. Assessor: 

I. Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível superior em uma das 
áreas acima descritas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC), no momento da assinatura do contrato;  

II. Documento comprobatório de habilitação profissional devidamente registrada no 
Conselho correspondente, no momento da assinatura do contrato; 

III. Estarão habilitados para realizar as visitas técnicas aos municípios, somente os 
profissionais que comprovarem participação em capacitação do CECANE/SC para 
atuação como Assessor do PNAE; 
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IV. Ter disponibilidade para viagens de curta/ média/ longa duração; 
V. Ter disponibilidade para jornada de trabalho com em média 40 horas semanais; 

VI. Disponibilidade eventual para exercer atividades em finais de semana e períodos 
noturnos; 

VII. Ter habilidade para uso de mídias, computador e pacote Office para Windows; 
VIII. Ter organização, síntese e boa redação; 
IX. Ter boa expressão oral e habilidade na resolução de imprevistos; 
X. Ter um bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe; 

XI. Estar disponível para atuar como preceptor de monitores e bolsistas integrantes 
da equipe do CECANE/SC; 

XII. Preferencialmente com comprovada experiência em planejamento, gestão e/ou 
avaliação de políticas públicas com ênfase em políticas públicas de alimentação e 
nutrição do escolar e/ou segurança alimentar e nutricional; 

 
OBS: O CECANE/SC oferecerá gratuitamente a capacitação para atuar como assessor 
do PNAE, após a publicação do resultado final deste edital de seleção. 
 
 
B. Monitor: 

I. Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível superior em uma das 
áreas acima descritas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC), no momento da assinatura do contrato; 

II. Ter disponibilidade para viagens de curta/ média duração (2 a 3 dias); 
III. Estarão habilitados para realizar as formações integradas nos municípios, 

somente os profissionais que comprovarem participação em capacitação do 
CECANE/SC para atuação como Monitor do PNAE; 

IV. Preferencialmente com comprovada experiência em: 
a. Ciências Contábeis: área de contabilidade pública, governamental e 

auditoria pública; 
b. Ciências da terra e áreas afins: área de agroecologia, compras públicas; 

sustentabilidade; e agroindústrias familiares; 
c. Nutrição: área de alimentação e nutrição do escolar, segurança alimentar e 

nutricional e/ou em políticas públicas em geral; 
d. Pedagogia: área de educação pública, e em projetos pedagógicos de 

formação de educadores e/ou facilitadores; 
V. Dispor de 3 (três) dias para formação interna dos monitores, para dedicar-se às 

atividades do CECANE/SC, em campo; 
VI. Preferencialmente com comprovada experiência na área de ensino; 
VII. Ter habilidade para uso de mídias, computador e pacote Office para Windows; 

VIII. Ter organização, capacidade de síntese e boa redação; 
IX. Ter boa oratória e habilidade de comunicação; 
X. Ter um bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe; 

 
OBS: O CECANE/SC oferecerá gratuitamente a capacitação para atuar como monitor do 
PNAE, após a publicação do resultado final deste edital de seleção. 
 
3. Atividades previstas para os cargos 
 
A. Assessor: 

I. Realizar visita de assessoria técnica na área de Alimentação Escolar nos 
municípios pré-selecionados pelo CECANE/SC; 

II. Realizar reuniões com os atores municipais envolvidos com o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE (Secretário de educação, nutricionista, profissionais 
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da educação, conselheiros de alimentação escolar, agricultores familiares e suas 
organizações, técnicos das áreas de compras e prestação de contas dos 
municípios, entre outros), assessorando e orientando sobre as normativas do 
Programa; 

III. Realizar visitas técnicas às escolas dos municípios pré-selecionados pelo 
CECANE/SC (municipais, estaduais, urbanas, rurais, indígenas, quilombolas, 
outras); 

IV. Realizar análise documental (planos de trabalho, cardápios, relatórios, licitações, 
chamadas públicas, atas, prestações de contas, outros) do PNAE nos municípios 
visitados. 

V. Elaborar documento de orientações aos municípios envolvidos ainda durante as 
visitas; 

VI. Participar no planejamento, organização e execução, das visitas técnicas e quando 
for o caso de outros projetos que contribuam com a execução do produto 
“monitoramento e assessoria à Entidades Executoras”; 

VII. Participar em reuniões/formações específicas do CECANE/SC e FNDE.  
VIII. Redigir documentos tais como resumos, projetos e relatórios das visitas realizadas. 

 
B. Monitor: 

I. Participar da atividade de formação para Monitores, de caráter obrigatório. 
II. Participação na elaboração de materiais didático-pedagógicos para o 

desenvolvimento das formações; 
III. Assessoria à Coordenação e Subcoordenação de Educação Permanente no 

desenvolvimento das atividades de formação; 
IV. Desenvolvimento das atividades de formação dos atores envolvidos com a 

alimentação escolar;  
V. Elaboração de diários de campo, relatórios de avaliação, apresentações, planos de 

trabalho para cada ação e outros documentos relativos às formações do 
CECANE/SC; 

 
4. Da inscrição 

4.1 O candidato deverá entregar os seguintes documentos: 
4.1.1 CURRÍCULO atualizado e documentado (acompanhado de cópia dos documentos 
que o comprovem). O material deve ser apresentado encadernado, com documentos 
numerados em ordem de aparecimento e identificados no texto; 
4.1.2 FICHA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR (Apêndice 01 deste edital) devidamente 
preenchida, seguindo as paginações apresentadas no currículo; 
4.1.3 MEMORIAL DESCRITIVO (texto de até 02 laudas digitadas em papel A4; 2 cm 
margem direita, esquerda, inferior e superior; fonte Times New Roman; letra 12; espaço 
simples), datado e assinado, descrevendo as principais experiências na sua trajetória 
profissional e a interface destas com a proposta do CECANE/SC, cargo(s) ao qual está 
se candidatando e as motivações pelas quais optou por se candidatar a vaga. 
 
4.2 Local de entrega dos documentos solicitados:  
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa Catarina 
(CECANE/SC), Departamento de Nutrição, sala n° 220, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Trindade, Florianópolis, 
Santa Catarina, CEP 88040-970. 

Horário de funcionamento do CECANE/SC:  

Segunda a sexta das 9:00 às 12:00  
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4.2.1 Os documentos deverão ser entregues na sede do CECANE/SC entre os dias 02 e 
12 de janeiro de 2018 até às 12 horas. 
 
5. Especificações dos cargos e contratos  
 

Cargo 
Profissionais 
habilitados a 

participar 

Objetivo da 
contratação 

Nº de 
vagas 

Período 
PREVISTO 

para 
execução 

Remuneração 

A. Assessor  Administração; 

 Ciências 
contábeis; 

 Ciências da terra 
e áreas afins;  

 Nutrição. 

Realização de visitas 
de assessoria a 15 
municípios 
catarinenses. 

Cadastro 
de 
reserva 

Março à 
Julho 2018 

R$1.200,00 
por município 
visitado e 
relatório 
entregue 

B. Monitor  Ciências 
contábeis; 

 Ciências da terra 
e áreas afins;  

 Nutrição; 

 Pedagogia. 

Realização de 2 
formações integradas 
aos atores sociais do 
PNAE, em diferentes 
regiões de Santa 
Catarina. Cada 
formação tem duração 
de 3 dias úteis.  

Cadastro 
de 
reserva 

Abril e Maio R$1.200,00 
por formação 
realizada e 
relatório 
entregue 

 
5.1 Para ambos os cargos, o regime de contratação é por prestação de serviços 
autônomo (RPA), com cronograma de pagamento acordado no momento da assinatura 
do contrato.  
 
A. Assessor 

I. O preenchimento das vagas se dará, preferencialmente, de forma multiprofissional, 
conforme metodologia de trabalho pactuada junto ao FNDE; 

II. Cada assessor visitará 15 municípios durante o período previsto, sempre em dupla; 
III. O pagamento será realizado a cada 3 municípios visitados e seus respectivos 

relatórios concluídos, sendo o valor de cada pagamento de R$3.600,00; 
IV. O regime de trabalho RPA prevê o pagamento de encargos (ISS, INSS e IRPF) por 

parte do prestador de serviços, e esses valores serão descontados na fonte. A 
previsão de descontos é de R$701,80 por pagamento realizado, resultando, em 
média, ao pagamento de encargos no valor de R$233,93 por município visitado. 
Ressalta-se que os valores de encargos podem sofrer alterações que independem 
do CECANE/SC; 

V. O número de municípios e o período de visitas podem sofrer alterações, a depender 
as informações repassadas pelo FNDE. 

 
 
B. Monitor 

I. O preenchimento das vagas se dará, preferencialmente, de forma multiprofissional, 
conforme metodologia de trabalho pactuada junto ao FNDE; 

II. O pagamento será realizado a cada formação executada e seus respectivos 
relatórios concluídos; 

III. O regime de trabalho RPA prevê o pagamento de encargos (ISS e INSS) por parte 
do prestador de serviços, e esses valores serão descontados na fonte. A previsão 
de descontos é de R$192,00 por pagamento realizado. Ressalta-se que os valores 
de encargos podem sofrer alterações que independem do CECANE/SC; 
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IV. O número de formações e o período de realização das mesmas podem sofrer 
alterações, a depender as informações repassadas pelo FNDE. 

 
6. Da vigência deste processo seletivo 
Esta seleção terá vigência de 6 meses 
 
7. Critérios de seleção 
* ANÁLISE DOCUMENTAL: é composta do somatório das notas de desempenho na 
avaliação do Currículo e do Memorial Descritivo.  
* ENTREVISTA: todos os candidatos serão entrevistados por membros da equipe do 
CECANE/SC em data e horário pré-agendados no momento da inscrição. Na entrevista o 
(a) candidato (a) será arguido sobre questões relacionadas à competência para o cargo 
pretendido, conforme descrição nos itens 2 (dois) e 3 (três) deste edital e sobre a 
trajetória declarada no memorial e sua relação com a atuação no CECANE/SC. 

OBS: A classificação e eliminação de candidatos será realizada pela média simples das 
notas obtidas em cada um dos três critérios de avaliação, sendo o 1º classificado aquele 
candidato que obtiver o maior número de pontos. Em caso de empate no resultado final, 
serão utilizados os seguintes critérios para desempate: 
1º - Maior pontuação na entrevista e no currículo, nesta ordem. 
2º - Maior tempo de experiência na área, conforme disposto no currículo. 
 
8. Do cronograma de seleção: 
 

Datas e prazos Descrição 

02/01/2018 à 

12/01/2018 

Período de inscrição 

Local: Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Campus 

Universitário Trindade, sala 220). 

Horários: das 09:00h às 12:00h de segunda a sexta-feira  

15/01/2018 à 

19/01/2018 
Análise do currículo e do memorial. 

22/01/2018 à 

26/01/2018 

Realização de entrevista com candidatos. 

Data e horário pré-agendados no momento da inscrição 

Local: Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Campus 

Universitário Trindade, sala 220). 
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Datas e prazos Descrição 

02/02/2018 
Divulgação do resultado final 

Local: endereço eletrônico do CECANE/SC www.cecanesc.ufsc.br 

 
9. Do cronograma de capacitação e inicio das atividades: 
 

Descrição A. Assessor B. Monitor 

Previsão* do período de capacitação 
dos selecionados. 
(Local: sede do CECANE/SC no 
Departamento de Nutrição da UFSC) 

05/02 à 09/03/2018 
Fevereiro e Março 

de 2018 

Previsão* de início das atividades de 
campo. 

12/03/2018 Abril de 2018 

 
* O período de capacitação e de início das atividades de campo (visitas aos municípios e 
formações dos atores sociais) poderá sofrer alterações, a depender de demandas e 
informações disponibilizadas pelo FNDE. 
 
9. Das Disposições Gerais 
9.1 O não cumprimento das exigências desse edital ou qualquer falsidade nas 
declarações ou irregularidades nos documentos apresentados implicará na 
desclassificação e desligamento do candidato; 
9.2 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este edital, os interessados deverão 
procurar a Equipe Administrativa do CECANE/SC; 
9.3 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do CECANE/SC; 
9.4 Em caso de convocação para assumir a vaga, o (a) candidato (a) deverá assumir à 
mesma no cronograma previsto, tendo no máximo 24 horas corridas para expressar a 
desistência da vaga, respondendo ao e-mail da convocação; 
9.5 Os candidatos que se inscreverem ao cargo descrito neste Edital de Seleção, estão 
acatando as normas aqui descritas, não cabendo questionamento quanto ao resultado 
apresentado. 

 
 

Florianópolis, aos 29 de dezembro de 2017. 
 

Janaina das Neves 
Coordenadora de Gestão  

CECANE/SC 

http://www.cecanesc.ufsc.br/
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APÊNDICE 01 

FICHA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR  
 

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DE SANTA 

CATARINA 

 

SELEÇAO 2018 - Edital: 002/2018 - Planilha de Avaliação do Currículo 

Nome: 

Telefone:  E-mail: 

Profissão: 

Cargo ao qual está se candidatando:  (   ) Assessor             (   ) Monitor 

 

Ficha de pontuação curricular 

ATENÇÃO: Qualquer formação e/ou atividade que for desenvolvida no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar terá pontuação duplicada. 

Atenção no preenchimento! 
Existem máximos de pontos 
possíveis POR ATIVIDADE 

Pontuação 
(pontuação máxima) 

Documentos 
comprobatórios 

(número do 

documento) 

Pontuação atingida 

Grupo de Atividades 1 - Formação 
acadêmica 

 
  

Doutorado em Nutrição, Saúde 
Coletiva, Ciências Contábeis, 
Administração, Agronomia ou em 
Agroecossistemas ou áreas afins 

30 
(30) 

  

Mestrado em Nutrição, Saúde 
Coletiva, Ciências Contábeis, 
Administração, Agronomia ou em 
Agroecossistemas ou áreas afins 

20 
(20) 

  

Especialização Lato-Sensu ou Curso 

de Aprimoramento (Residência) em 

Nutrição, Saúde Coletiva, Ciências 

Contábeis, Administração, 

Agronomia ou em Agroecossistemas 

ou áreas afins 

10 
(20) 
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Bolsista (Iniciação Cientifica, 

monitoria, extensão, PET, estágio 

extracurricular ou voluntariado) 

2 pts / semestre 

(20) 

  

Formação complementar na área de formação (Cursos com carga horária inferior a 20 horas e superior a 4 

horas, somatório de carga horária até atingir 20 horas)  

Curso de atualização / 

aperfeiçoamento com carga horária 

de 20 a 40 horas 

1 pt / curso 

(5) 

  

Curso de atualização / 

aperfeiçoamento com carga horária 

de 41 a 80 horas 

2 pts / curso 

(10) 

  

Curso de atualização / 

aperfeiçoamento com carga horária 

superior a 81 horas 

3 pts / curso 

(15) 

  

Grupo de Atividades 2 - Atividade 
profissional 

 
 

 

Docência em disciplina do curso de 
graduação e pós graduação em 
Nutrição / Ciências Contábeis / 
Administração / Ciências da terra / 
Pedagogia 

5 pts / semestre 
(50) 

  

Docência em disciplina de curso de 
Graduação e pós graduação em 
outras áreas 

2 pts /semestre 
(20 pts) 

  

Docência em disciplina de áreas 
afins em cursos técnico ou ensino 
médio  

1 pt/ semestre 
(10 pts) 

  

Atuação como RT ou QT do PNAE 
vinculado à Secretaria de Educação 
- Entidade Executora (Nutricionista)  

12 pts / ano 
(60) 

  

Atuação na área de compras ou 
prestação de contas de órgãos 
públicos (Administradores ou 
Contadores e áreas afins) 

12 pts / ano 
(60) 

  

Atuação na área da Agricultura 
familiar e/ou agricultura familiar 
orgânica/agroecológica 
(Agrônomos e áreas afins) 

12 pts / ano 
(60) 

  

Atuação na área de Ensino e 
elaboração de projetos pedagógicos 
(Pedagogo) 

12 pts / ano 
(60) 

  

Outro tipo de atuação profissional, 
vinculada a área de alimentação 
escolar (assessoria, consultoria, 
entre outros) 

6 pts /ano 
(30) 

  

Atuação na área de políticas 
públicas de alimentação e nutrição, 
segurança alimentar e nutricional, 
agricultura familiar e/ou compras 
institucionais de alimentos 

5 pts /ano 
(25) 
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Demais atividades profissionais na 
área que considere relevante. 

2 pts /ano 
(10) 

  

Grupo de Atividades 3 - Produção 
Científica 

 
  

Publicação em anais de eventos em Nutrição, Saúde Coletiva, Ciências Contábeis, Administração, Agronomia ou 
áreas afins. 

(pontuação máxima de 3 trabalhos por evento) 

Artigo completo publicado em 

periódico  
5 pts/ artigo 

  

Trabalho (resumo e/ou resumo 
expandido) publicado em anais de 
eventos 

3 pts / trabalho   

Livro publicado por editora: 20 pts / 
livro 

Livro publicado por editora: 
20 pts / livro 

  

Capítulo de livro publicado por 
editora: 8 pts / livro 

Capítulo de livro publicado 
por editora: 8 pts / livro 

  

Elaboração de Materiais educativos 
(cartilhas, manuais, outros) 

5 pts / material 
 (20) 

  

Grupo de Atividades 4 - Produção 
Técnica  

Máximo 3 eventos por item   

Curso de atualização ministrado na 

área a convite (quando não faz parte 

das atividades profissionais que já 

foram pontuadas) 

 entre 2 e 4h: 4 pts / curso 

 entre 4 e 10h: 5 pts /curso 

 mais de 10h: 6 pts / curso 

  

Palestra ou comunicação oral 

proferida em evento 
4 pts / palestra   

Organização de eventos técnico 

científicos 
2 pts / evento    

Participação em eventos 

relacionados à nutrição, alimentação 

escolar, compra institucional de 

alimentos, saúde coletiva, gestão 

pública. 

0,5 pts / evento   

Outras atividades relevantes (não 

computadas nos itens anteriores)  

Atividades voluntárias – 

representação em órgãos de classe 

e ONG: mínimo de 6 meses de 

atividade para começar a pontuar  

0,5 pts / semestre 
(05) 
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COMPILAÇÃO DA PONTUAÇÃO 

 Pontuação atingida 
Pontuação válida  

(Preenchimento do CECANE/SC) 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   

Grupo 4   

TOTAL   

 

 


