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EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019/CECANE UFC – AGENTE PNAE 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – CECANE, da 

Universidade Federal do Ceará, faz saber a todos a abertura de inscrições para seleção 

de profissionais para compor sua equipe de trabalho para o ano de 2019, para apoio 

técnico, acadêmico e operacional na execução do Projeto APOIO À SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). 

 

1. DO OBJETO 

Formação de cadastro de reserva e contratação de 04 (quatro) Agentes PNAE que 

desenvolverão, no ano de 2019, atividades de extensão (monitoria e assessoramento), de 

gestão e de pesquisa junto ao Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar (CECANE) da Universidade Federal do Ceará, situado na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Ceará/Núcleo de Estudos e Pesquisas (NUPER), 

Sala nº 06, Rua Waldery Uchoa, 01, Bairro Benfica, Fortaleza, Ceará e em municípios 

do interior cearense a serem designados pelo FNDE. 

 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS E DESEJÁVEIS 

EXIGIDOS: 

2.1. Diploma de Graduação Plena (bacharelado ou licenciatura) expedido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; 

2.2. Experiência comprovada, mínima de um ano, de atuação no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), como gestor e/ou Nutricionista Responsável Técnico 

(RT) e/ou Quadro Técnico (QT), para nutricionistas; 

2.3. Habilitação profissional do respectivo Conselho, para as profissões que o possuem; 

2.4. Disponibilidade de tempo de 20 horas semanais, distribuídas em pelo menos três 

dias da semana, conforme necessidade do CECANE, para dedicação às atividades do 

Projeto em Fortaleza; 

2.5. Disponibilidade de tempo para 02 (duas) viagens mensais a municípios do interior 

do Ceará, cada uma com duração de 05 (cinco) dias; 

2.6. Conhecimento sobre: a execução do PNAE, a aquisição de alimentos por meio de 

Chamada Pública e educação alimentar e nutricional (EAN); 

2.7. Residência comprovada em Fortaleza ou em cidade de município limítrofe a 

Fortaleza.   

DESEJÁVEIS: 

2.8. Experiência em projeto de extensão relacionado ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar; 

2.9. Experiência docente; 

2.10. Habilidade para o uso de mídias, computador, Office para Windows, incluindo a 

elaboração, alimentação e interpretação de planilhas; 

2.11. Habilidade em gestão de documentos e organização de arquivos; 
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2.12. Capacidade de escrita em língua portuguesa, conforme norma culta, regras 

acadêmicas e ABNT; 

2.13. Curso de formação complementar (extensão, aperfeiçoamento, especialização) em 

políticas públicas de alimentação escolar e/ou em segurança alimentar e nutricional, 

com carga horária mínima de 10 horas; 

2.14. Profissionalismo e habilidade para trabalho em equipe. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES 

3.1. Elaboração de materiais didático-pedagógicos; 

3.2. Elaboração, análise e interpretação de banco de dados; 

3.3. Monitoramento e Assessoria à execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) a municípios cearenses, por meio de apoio técnico e operacional aos 

atores sociais envolvidos no Programa com vistas ao aprimoramento da sua execução. 

3.4. Condução de eventos de formação de atores do PNAE, ministrando aulas, palestras, 

oficinas e minicursos; 

3.5. Participação em pesquisa de diagnóstico de ações de Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) no espaço escolar; 

3.6. Realização de assessoria aos municípios monitorados; 

3.7. Elaboração de relatórios parciais e finais, descritivos e de execução física, dos 

produtos desenvolvidos pelo CECANE UFC, em 2019, para apresentação ao FNDE.  

3.8. Gestão e controle de rotinas administrativas do CECANE junto à Fundação 

Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). 

3.9. O conjunto de atribuições do Agente PNAE está descrito, de forma detalhada, no 

Anexo II, deste edital. 

 

4. DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E VALORES A SEREM 

PAGOS 

4.1. Prestação de Serviços, mediante Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), cuja 

contratação será feita pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), mediante 

Contrato de Agente PNAE Monitor/Produto Monitoramento e Assessoria à execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

4.2. O valor bruto a ser pago será R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais) em 

três parcelas de 11.100,00 (Onze mil e cem reais), menos encargos sociais (INSS, ISS e 

Imposto de Renda, conforme determinação legal). Acrescido de passagens e diárias para 

as despesas com deslocamentos, alimentação, hospedagem e transporte, relativos às 

viagens de campo. 

 

5. DA FORMA DE SELEÇÃO 

5.1. O processo seletivo será composto por duas etapas, sendo a primeira composta pela 

avaliação do currículo vitae e da carta de intenção. A segunda etapa constará de duas 

atividades: arguição oral e atividade didática. 

a) Avaliação do currículo vitae: pontuação dos requisitos exigidos e desejáveis, da 

seguinte forma:  

5.2. Experiência em gestão e/ou atividades administrativas do PNAE – 0,5 (zero vírgula 

cinco) pontos para cada ano de experiência. Pontuação Máxima = 2 pontos. 

5.3. Experiência em docência – 0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada semestre de 

experiência em docência. Pontuação máxima = 2 pontos. 
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5.4. Participação em projeto de extensão e/ou pesquisa relacionado ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou Políticas Públicas de Alimentação e 

Nutrição – 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos por cada projeto, com pelo menos 10 

meses de duração. Pontuação máxima = 0,5 

5.5. Curso de formação complementar sobre PNAE e/ou políticas públicas de 

alimentação e nutrição, com carga horária mínima de 10 horas – 0,25 (zero vírgula vinte 

e cinco) pontos para cada curso. Pontuação máxima = 1 ponto. 

5.6. Curso de especialização na área de formação ou área afim – 0,5 (zero vírgula cinco) 

pontos por cada curso. Pontuação máxima = 1 ponto. 

5.7. Curso de mestrado na área de formação ou afim. 1,5 (um vírgula cinco) pontos por 

curso. Pontuação máxima = 1,5 pontos. 

5.8. Curso de doutorado em área de formação ou afim. 2,0 (dois) pontos por curso. 

Pontuação máxima = 2 pontos. 

 

b) Avaliação da Carta de Intenção, elaborada pelo candidato/a, na qual devem 

constar os seguintes aspectos: I) Descrição pessoal com foco em suas características 

profissionais que qualifiquem para as atividades do Projeto; II) Justificativa do interesse 

em participar das atividades do CECANE UFC; III) Indicar a disponibilidade de tempo 

para dedicação às atividades do Projeto CECANE 2019. Esse documento tem pontuação 

de zero a 10 pontos.  

 

c) Arguição Oral Presencial e Atividade Didática, com pontuação de zero a 10 

(dez), serão realizadas somente com os candidatos que atingirem a pontuação mínima 

de 06 (seis) pontos na média de avaliação dos itens currículo vitae e carta de 

apresentação.  

 

5.9. A arguição oral versará sobre as experiências dos/as candidatos/as, com foco nos 

requisitos exigidos e desejáveis supracitados, currículo e carta de apresentação, tendo 

em vista: avaliar sua habilidade para o desempenho das atribuições inerentes à função 

de Agente PNAE, bem como conhecimentos técnicos e legais acerca do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o tempo disponível.  

 

5.10. A atividade didática ocorrerá em data a ser definida pela equipe do CECANE 

UFC, conforme calendário deste edital. Com o objetivo de avaliar a habilidade de 

comunicação oral – clareza, objetividade e desenvoltura docente. Cada candidato/a 

receberá um tema e terá um prazo de 24 horas para planejamento e preparação da 

atividade, cujo tempo de apresentação será de 20 minutos.  

 

5.11. A condução dessa etapa, constituída pela arguição oral e atividade didática, será 

feita comissão designada pela Coordenação de Gestão do CECANE UFC. 

 

5.12. A nota final de cada candidato será a média da pontuação das duas etapas acima 

descritas.  

5.13. A classificação final será expressa em forma de relação nominal na ordem 

decrescente da média final obtida pelos candidatos. 

 

6. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. O currículo vitae (com cópia dos respectivos comprovantes), a carta de intenção e a 

ficha de inscrição devidamente assinada (anexo I), todos em formato PDF e em arquivos 
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separados, deverão ser encaminhados para o Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar – CECANE UFC, pelo seguinte endereço eletrônico de E-mail: 

cecaneufc@gmail.com citando como assunto da mensagem: “Edital de Seleção 

01/2019/CECANE UFC – Agente PNAE”. 

6.2. O não envio quaisquer dos documentos indicados no item acima implicará no 

indeferimento da inscrição do candidato. 

6.3. O envio de documentos fora do prazo e de forma avulsa do conjunto de arquivos 

exigidos não será aceito. 

6.4. A comissão de seleção poderá solicitar aos candidatos a apresentação dos originais 

dos documentos que compõem o currículo, no momento da arguição oral.  

 

7. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO 

Identidade, CPF, PIS/PASEP ou NIS, comprovante de residência e conta corrente. Os 

profissionais que tiverem conselho de classe deverão apresentar o comprovante de 

registro no respectivo conselho profissional. 

 

8. DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

ATIVIDADE PERÍODO/DATA 

Lançamento do Edital 04/02/2019 

Inscrições 05 a 14/02/2019 

Divulgação do resultado da 1ª Etapa 

(avaliação curricular e carta de intenção) 

19/02/2019 

Realização da 2ª Etapa (arguição oral e 

atividade didática) 

21, 22 e 25/02/2019 

Divulgação do Resultado Final 28/02/2019 

 

8.1. A divulgação dos resultados parcial e final será feita por meio do mural da Diretoria 

da página eletrônica da Faculdade de Educação - FACED/UFC (www.faced.ufc.br).  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do processo seletivo 

contidas neste edital. 

9.2. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a o acompanhamento do processo 

junto à Comissão de Coordenação da Seleção pelo e-mail: cecaneufc@gmail.com e sítio 

da FACED www.faced.ufc.br 

9.3. Constarão do resultado da seleção somente os nomes dos/as candidatos/as 

selecionados/as. 

9.4. Este processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de divulgação do 

mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Coordenação do 

CECANE UFC. 

9.5. Os/as candidatos/as aprovados fora do número de vagas comporão cadastro de 

reserva. 

9.6. Os casos omissos sobre este processo seletivo serão resolvidos pela Comissão de 

Coordenação da Seleção. 

9.7. Caberá à Coordenação do CECANE UFC a homologação do resultado final. 

http://www.faced.ufc.br/
mailto:cecaneufc@gmail.com
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9.8. Decairá do direito de impugnar os termos do presente processo de seleção que não 

o fizer até o segundo dia útil que anteceder ao último dia de inscrição, em relação às 

falhas e irregularidades que o viciaram. 

 

Fortaleza, Ceará, 04 de fevereiro de 2019. 

 

Prof. José Arimatea Barros Bezerra 

Coordenador de Gestão do CECANE UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

ANEXO I 

EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019/CECANE UFC – AGENTE PNAE MONITOR 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo do candidato:  

RG:  

CPF: 

Nº Registro Profissional: 

Endereço completo: 

E-mail: 

Telefones de contato com DDD:  

 

Declaro estar ciente e aceitar as condições do presente Edital de Seleção. Declaro 

também, sob pena da lei, que são verdadeiras as informações por mim prestadas. 

 ________________, ____ de _______ de 2019. 

 

______________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

ANEXO II 

QUADRO DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA A FUNÇÃO DE AGENTE PNAE 

MONITOR 

Prestar assessoria aos atores envolvidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), em conformidade com a Lei nº 11.947/09, Resolução do FNDE nº 38/2009 e 

demais legislações relacionadas. Diagnosticar e identificar as condições de gestão, 

execução e operacionalização do PNAE nos municípios do CE. Assessorar os gestores 

e/ou nutricionistas na manutenção e alimentação do Sistema de Monitoramento do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (SIM-PNAE). Auxiliar e orientar a 

Entidade Executora (EEx), nutricionistas, membros do CAE, manipuladores de 

alimentos e educadores sobre questões relativas ao PNAE. Identificar os critérios 

adotados na elaboração dos cardápios nos municípios participantes; analisar os 

cardápios executados na alimentação escolar e coletar dados relevantes para a execução 

da comercialização da agricultura familiar e empreendedores familiares rurais, 

conforme legislações vigentes. Contribuir no processo de tabulação, processamento, 

avaliação e análise dos bancos de dados. Manter o banco de dados com informações 

sistematizadas, consolidadas e atualizadas das ações, com vistas a propiciar o 

monitoramento contínuo, e subsidiar ações futuras. Redigir e elaborar documentações 

técnicas e científicos quanto à execução do PNAE, conforme a demanda. Participar de 

todas as atividades e projetos do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do 

Escolar – CECANE UFC de acordo com a demanda. É desejável que o profissional 

tenha experiência em políticas públicas, em especial na área da alimentação escolar e 

segurança alimentar e nutricional. É imprescindível ter disponibilidade para viajar, pois 

os trabalhos serão desenvolvidos em diversos municípios do Ceará.  


