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EDITAL N. 02/2016/CECANE/UFMT DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO 

COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (CECANE) DE MATO 
GROSSO 

CONTRATO Nº089/FUFMT/2015 –FUNDAÇÃO UNISELVA 

 

A Coordenação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da 
Universidade Federal de Mato Grosso (CECANE/UFMT), no uso de suas atribuições, 
torna público o processo de seleção para preenchimento de 06 (seis) vagas para 
estudantes do curso de graduação em nutrição da UFMT, nos seguintes termos: 

1 Disposições Gerais 

As diretrizes norteadoras da alimentação escolar são a alimentação saudável e 
adequada, a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, a universalidade do atendimento, a participação da comunidade no 
controle social, o desenvolvimento sustentável, o direito à alimentação escolar e a 
segurança alimentar e nutricional.  

Neste sentido, o CECANE/UFMT, fruto da parceria entre o Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério de Educação (MEC) e a UFMT 
(Termo de Cooperação n. 3606/2015/FNDE/CGPAE), visa contribuir para a consolidação 
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), por meio do aprimoramento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

2 Do objeto 

O objeto do presente processo seletivo envolve a contratação de estudantes de 
graduação em nutrição para atuar como bolsistas ou voluntários na equipe 
CECANE/UFMT. 

3 Das atribuições 

- Integrar a equipe do CECANE/UFMT, atuando como auxiliar das atividades dos agentes 

PNAE e do Assessor Técnico-Administrativo em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na vigência do Plano de Trabalho do CECANE/UFMT; 

- Auxiliar na elaboração de instrumentos para coleta e organização do banco de dados; 

- Auxiliar na coleta de dados e avaliação dos resultados; 

- Auxiliar no planejamento, execução e avaliação dos projetos de qualificação dos 

diversos atores envolvidos com o PNAE; 
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- Auxiliar na elaboração de projetos, relatórios, apresentações, materiais didatico-

pedagógicos, notas técnicas, estudos, pareceres e outros documentos relativos às 

atividades dos Planos de Trabalho do CECANE/UFMT; 

- Participar, organizar e avaliar reuniões e eventos relacionados à temática; 

- Propor e construir resumos e artigos para serem apresentados em eventos e 

publicados em revistas especializadas; 

- Auxiliar na análise dos cardápios escolares segundo os critérios estabelecidos pela 

Resolução n°26/ 2013; 

- Contribuir com o monitoramento e assessoramento do PNAE nos municípios do Estado 

de Mato Grosso, bem como, na avaliação da gestão pública; 

- Auxiliar o Assessor Técnico-administrativo na sistematização de documentos 

(arquivamento, trâmites, protocolos, elaboração de planilhas de controle e etc…) e no 

contato com municípios para agendamento das atividades de capacitação/ qualificação; 

- Registrar diariamente as atividades desenvolvidas, dificuldades e soluções 

encontradas; 

- Encaminhar relatório mensal, incluindo percentagens de metas e objetivos alcançados; 

bem como, recomendações para soluções de obstáculos encontrados na vigência do 

Plano de Trabalho. 

4 Do perfil 

É necessário que o candidato possua ou busque desenvolver:  

- Conhecimentos em informática, principalmente pacote Office, computação em nuvem 

(dropbox, google drive, one drive, etc...), Skype, acesso à internet, pesquisa em base de 

dados indexadas e portais científicos; 

- Capacidade organizativa e de síntese para boa redação de textos técnicos, artigos, 

resumos e relatórios; 

- Noção de redação oficial (memorandos, ofícios, etc…); 

- Habilidades de expressão oral e desenvoltura para realização de contatos telefônicos, 

facilitação de oficinas, realização de palestras, apresentação de trabalhos etc… 

-  Criatividade para contribuir com a resolução de conflitos e imprevistos; 

- Iniciativa e autonomia no desenvolvimento das atividades dos projetos; 

- Bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe; 
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- Assiduidade e pontualidade no cumprimento das ações/atividades/metas pactuadas 

com a coordenação do CECANE/UFMT. 

5 Das vagas 
Serão selecionados 3 estudantes bolsistas e 3 estudantes voluntários. As bolsas serão 
distribuídas entre os estudantes que obtiverem maior pontuação no processo seletivo. 
O valor da bolsa é de R$ 400,00, com duração de 7 meses. A carga horária de trabalho é 
de 12 horas semanais. 
 
6 Das etapas do processo seletivo 
6.1 Análise da Carta de Intenção (interesse e a afinidade do candidato com as temáticas 
que compõem o projeto) – etapa classificatória (0,0 – 10,0 pontos). 
 6.1.1 A carta de intenção deve ser descrita como um texto de até 02 laudas 

digitadas em papel A4; 2,5 cm de margem direita, esquerda, inferior e superior; 
fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço de 1,5 cm entre linhas, datado e 
assinado. Deve-se descrever as principais experiências na sua trajetória 
acadêmica e a interface destas com as políticas públicas de segurança alimentar 
e nutricional, alimentação e nutrição escolar, e as motivações para candidatura 
à vaga. Ao final, a carta deve incluir declaração de possibilidade de início 
imediato das atividades e de disponibilidade para cumprimento das atividades 
previstas no plano de trabalho. 
 
6.2 Análise do Histórico Escolar (coeficiente de rendimento) - etapa classificatória e 
eliminatória (0,0 – 10,0 pontos). 
 
6.3 Entrevista – etapa classificatória (0,0 – 10,0 pontos). 
 

7 Das datas do processo de seleção: 

- Período de inscrição: 15 a 19 de fevereiro de 2016, de 08:00-11:00 e 14:00 às 17:00hs 

na secretaria da Faculdade de Nutrição da UFMT. 

- Procedimento para a inscrição: preencher e entregar a ficha de inscrição (APÊNDICE A) 

e a carta de intenção, juntamente com o Histórico Escolar na secretaria da Faculdade de 

Nutrição da UFMT, nos dias e horário supracitados; 

- Entrevista: 22 de fevereiro de 2016, às 08:00h e às 14:00hs. Todos os inscritos deverão 

estar presentes no dia e hora marcados, e serão chamados em sequência, por ordem 

alfabética, na sala 06 da Faculdade de Nutrição da UFMT. 

8 Da divulgação do resultado:  

- A divulgação do resultado será realizada por meio de lista com os nomes e a informação 

“selecionado (a)” ou “não selecionado (a)”. Não serão divulgadas as notas. 
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- Caso alguma vaga não seja preenchida será lançado outro período de convite para 

candidatos(as). 

- Local de divulgação sobre todas as informações do processo: no mural do curso de 

Nutrição da FANUT, na secretaria da FANUT/UFMT. 

9 Das observações finais 

- Somente os estudantes vinculados a Universidade Federal de Mato Grosso, 

matriculados regularmente no curso de nutrição, estão aptos a participar desse 

processo seletivo. 

- Para receber a bolsa o estudante não pode ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa. 

- A atuação no projeto prevê a disponibilidade para atuar nos finais de semana e 

períodos noturnos, quando necessário. 

- À Comissão de Seleção do Projeto reserva-se o direito de resolver, de comum acordo, 

os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

- Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital poderão ser obtidos exclusivamente por 

meio eletrônico, pelo e-mail cecaneufmt@gmail.com, até a data final do processo de 

seleção. 

 
Comissão de Seleção da Equipe CECANE/UFMT 

 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2016 

 

APÊNDICE A - FICHA DE INSCRIÇÃO 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

RG: Data de emissão: 
 

Org. Expedidor/UF: 
 

CIC/CPF: Data de nascimento: 
 

Naturalidade: 
 

Nacionalidade: Estado Civil: 
 

Sexo: 
 

Título de eleitor: Seção: Zona: 
Cônjuge: 
Filiação: 
Pai:    
 
Mãe:  
Endereço residencial: 
 
Bairro: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

CEP: 
 

Cx. Postal 
 

Telefone Fixo: 
(    )  

Celular: 
(     ) 

E-mail: 
 

 

RGA: 
 

 
 
 
 
 
Local e data     _______________, ______ de ________________ de ________. 
 
 

_______________________________________ 
                    Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

 


