UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DESANTA CATARINA
(CECANE/SC)

PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CECANE/SC
EDITAL 005/2018
A Coordenação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar do Estado de
Santa Catarina (CECANE/SC) torna público o presente processo de seleção de acadêmicos de
nutrição para o cargo de bolsistas de extensão.
1. Preâmbulo
O CECANE/SC busca o aprimoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio
de ações de pesquisa, educação permanente e assessoria técnica nos municípios catarinenses.
2. Requisitos básicos para os cargos
- Ser acadêmico do curso de Graduação em Nutrição da UFSC;
- Estar cursando a partir da 3ª fase do curso de Nutrição da UFSC;
- Ter disponibilidade para 20 horas semanais, preferencialmente em horário comercial;
- Ter habilidade para uso de mídias, computador e pacote Office para Windows;
- Ter organização, síntese e boa redação (com capacidade de redigir documentos oficiais,
relatórios técnicos, projetos, e-mails e resumos para eventos científicos).
- Ter boa expressão oral e habilidade na resolução de imprevistos;
- Ter um bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe;
- Interesse em aprofundar seus conhecimentos na área de políticas públicas em alimentação e
nutrição, com ênfase no Programa Nacional de Alimentação Escolar;
- Capacidade de organização (tempo, materiais e cronograma de atividades).
- Boa oratória, habilidade de comunicação e desenvoltura para realizar contatos telefônicos com
instituições públicas.
3. Atividades previstas
- Leitura acerca das políticas públicas de alimentação e nutrição, com ênfase no Programa
Nacional de Alimentação Escolar;
- Contatos telefônicos com prefeituras municipais, escolas, associações de agricultores e etc
(gestores,
prefeituras,
coordenadores
pedagógicos
e
etc);
- Buscar dados relativos aos municípios a serem beneficiados com as ações do CECANE/SC;
- Confecção e organização de materiais didático-pedagógicos para capacitações;
- Digitação e compilação de dados coletados durante as ações do CECANE/SC;
- Redação de documentos oficiais (relatórios, projetos, resumos, etc);
Apresentação
em
público
(apresentações
orais
internas
e
eventos);
- Participação (sem prejuízo didático) das ações de formação, pesquisa e/ou assessoria do
CECANE/SC, apoiando a organização dos eventos.
- Atuação integrada entre as diferentes ações do CECANE/SC
- Atividades relacionadas à pesquisa intitulada "Avaliação da Gestão do Programa Nacional de
Alimentação Escolar": auxílio de levantamento de dados secundários, organização do banco de
dados da pesquisa, contato telefônico e por meio eletrônico com os municípios da amostra,
elaboração de relatórios e resumos científicos, atualização dos cadastros das entidades
executoras; atualização de informações em meio eletrônico (site), revisão bibliográfica, coleta de
dados elaboração do banco de dados, apoio à Agente do PNAE.
4. Da inscrição
4.1 O candidato deverá entregar os seguintes documentos:
- CURRÍCULO LATTES ou VITAE atualizado.
- CARTA DE INTENÇÕES (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 motivações pelas quais optou por se candidatar a vaga e as
possibilidades de colaboração com o projeto.
- HISTÓRICO ESCOLAR
- GRADE DE HORÁRIOS: prevendo disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação ao
projeto
4.2 Entrega dos documentos solicitados até o dia 23/02/2018:
- Via correio eletrônico: no endereço eletrônico cecanesc@contato.ufsc.br; ou
- Presencialmente: no Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar
(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.
5. Especificações dos cargos e contratos
5.1 Bolsista para apoio a Subcoordenação de Educação Permanente
- Número de vagas: 1 vaga
- Remuneração mensal: R$ 464,00 (incluindo auxílio transporte).
- Carga Horária: 20 horas semanais.
- Tempo de Contrato: 8 meses
5.2 Bolsista para apoio na Subcoordenação de Avaliação e Monitoramento
- Número de vagas: 1 vagas
- Remuneração mensal: R$ 464,00 (incluindo auxílio transporte).
- Carga Horária: 20 horas semanais.
- Tempo de Contrato: 8 meses
5.2 Bolsistas para apoio na Subcoordenação de Pesquisa
- Número de vagas: 3 vagas
- Remuneração mensal: R$ 464,00 (incluindo auxílio transporte).
- Carga Horária: 20 horas semanais.
- Tempo de Contrato: 6 meses
6. Critérios de seleção
ANÁLISE DOCUMENTAL: avaliação do Curriculum, do Memorial, do Histórico Escolar e da
Grade Curricular. Esta etapa é eliminatória e classificatória.
7. Do cronograma
- Período de inscrição: até 23/02/2018:
-Divulgação dos candidatos aprovados: 28/02/2018 (www.cecanesc.ufsc.br)
8. Das Disposições Gerais
8.1 O não cumprimento das exigências desse edital ou qualquer falsidade nas declarações ou
irregularidades nos documentos apresentados implicará na desclassificação e desligamento do
candidato;
8.2 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este edital, os interessados deverão procurar a
Equipe Administrativa do CECANE/SC;
8.3 O presente edital tem validade de 1 (um) ano;
8.3 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do CECANE/SC;
8.4 Os candidatos que se inscreverem aos cargos descritos neste Edital de Seleção, estão
acatando as normas aqui descritas, não cabendo questionamento quanto ao resultado
apresentado.

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2018.
Janaina das Neves
Coordenadora de Gestão CECANE/SC

