UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DE
SANTA CATARINA
EDITAL 001/2018
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 de Profissionais
com experiência em programação e desenvolvimento de sistemas para atuar na
Subcoordenação de Pesquisa do CECANE/SC.
1. Preâmbulo
O CECANE/SC contribui para o aprimoramento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, por meio de ações de pesquisa, educação permanente e assessoria técnica no
território Catarinense.
2. Requisitos básicos para os cargos
2.1 Experiência em desenvolvimento de sistema online e banco de dados.
2.2 Residir na grande Florianópolis.
3. Atividades previstas para o cargo de Assessor Técnico Administrativo:
3.1 Desenvolver e entregar formulário personalizado eletrônico para uma pesquisa
nacional no prazo de 30 dias com base em demandas apresentadas pela
Subcoordenação de Pesquisa (previsão de início em fevereiro de 2018);
3.2 Realizar suporte técnico (tirar dúvidas, eventuais reuniões, solução de imprevistos
com o sistema ao longo do período de execução da pesquisa, prevista para
acontecer entre março e outubro de 2018);
3.3 Desenvolver formulário personalizado eletrônico de pesquisa com questionário com
aproximadamente 75 questões e painel administrativo. As questões são objetivas e de
múltipla escolha, com possibilidade de enumerar, entre outros. Tal formulário deve estar
online 24h por dia, durante o período da pesquisa e deve gerar relatórios (percentual de
respondentes, frequências, gráficos). Deve também proporcionar a exportação do banco
de dados e relatórios para serem arquivados.
4. Da inscrição
4.1 O candidato deverá entregar os seguintes documentos:
4.1.1 CURRÍCULO VITAE atualizado.
4.1.2 FICHA DE INSCRIÇÃO (Apêndice 1) devidamente preenchida
4.2 Entrega dos documentos solicitados:
Os
documentos
devem
ser
enviados
por
e-mail
para
o
endereço:
cecanesc@contato.ufsc.br, ou serem entregues impressos na sede do CECANE/SC.
Endereço do CECANE/SC: Departamento de Nutrição, sala n° 220, Centro de Ciências
da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Trindade,
Florianópolis, Santa Catarina.
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 até o dia 10 de Janeiro de 2018 às 12
horas.
5. Especificações dos cargos e contratos
 Provimento de cadastro de reserva para Programador: profissional com
experiência em programação e desenvolvimento de sistemas e bancos de dados.
 Regime de trabalho: Prestação de Serviços (RPA)
 Remuneração total: R$ 3.390,25 dividido em três parcelas de R$ 1.130,08, a serem
pagas da seguinte maneira:
o 1ª Parcela após reuniões, definições das atividades a serem realizadas e
início do desenvolvimento da plataforma;
o 2ª Parcela no momento de entrega da plataforma criada, após aprovação
da subcoordenação;
o 3ª Parcela ao final da pesquisa, momento que a plataforma não será mais
utilizada para preenchimento por parte dos respondentes.
 Período de contrato: Fevereiro a Outubro de 2018.
ATENÇÃO: 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$ 180,81 por pagamento realizado. Ressalta-se que os valores de
encargos podem sofrer alterações que independem do CECANE/SC;
6. Da vigência deste processo seletivo
Esta seleção terá vigência de 6 meses
7. Critérios de seleção
* ENTREVISTA: todos os candidatos farão a entrevista com 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 currículo, e sua relação com a atuação no CECANE/SC.
OBS: A classificação e eliminação de candidatos será realizada de acordo com a nota
adquirida no momento da entrevista, sendo o 1º classificado aquele candidato que obtiver
o maior número de pontos. Em caso de empate no resultado final, será utilizado como
desempate o maior tempo de experiência na área, conforme disposto no currículo.
8. Do cronograma
- Período de inscrição: 02/01/2018 à 10/01/2018.
- Entrevista: 11/01/2018 à 12/01/2018 (Local: sede do CECANE/SC no Departamento
de Nutrição da UFSC).
- Divulgação do resultado: 15/01/2018 no site www.cecanesc.ufsc.br
- Previsão de início das atividades: 01/02/2018.
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 (sede do CECANE/SC no
Departamento de Nutrição da UFSC);
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 iniciar suas
atividades na data estabelecida pela Subcoordenação de Pesquisa, prevista para o dia
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01/02/2018, tendo até 24 horas após o primeiro contato de convocação (por telefone
e e-mail) para expressar a desistência da vaga;
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
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APÊNDICE 01
FICHA DE INSCRIÇÃO
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DE SANTA
CATARINA
SELEÇAO 2018 - Edital: 001/2018 – Ficha de inscrição

Nome completo:

Endereço residencial:

Telefone:

E-mail:

Profissão:

Cargo ao qual está se candidatando:

* Caso o candidato tenha interesse, a ficha de inscrição está disponível em formato “word” no site
do CECANE/SC (www.cecanesc.ufsc.br)
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