
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO BOLSISTA  

DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E TECNOLÓGICO 

EDITAL Nº 04/2019 

 

O Presidente do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC) e a 

Coordenação Geral do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (CECANE-UNIRIO), no uso de suas atribuições, tornam público o Edital de Seleção de 

Bolsista de Desenvolvimento Acadêmico e Tecnológico para o CECANE-UNIRIO, fruto da parceria firmada 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

 

1. OBJETO  

 

1.1  - O presente instrumento pretende a seleção de candidatos a bolsista na modalidade de Produtividade em 

Desenvolvimento Acadêmico e Tecnológico Níveis I e II, conforme Tabela de concessão de Bolsa do CEPESC, 

para atuar como Agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com vistas a apoiar a execução 

das atividades a serem realizadas pelo CECANE-UNIRIO em 2019. 

1.2  - O CECANE-UNIRIO tem como objetivo fortalecer e promover ações que visem contribuir com a 

implementação do PNAE no Estado do Rio de Janeiro, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.  

 

2. BOLSA DE PESQUISA: 04 (QUATRO)  
 

2.1 - Está prevista a contratação de 4 (quatro) bolsistas, de acordo com a experiência profissional e carga horária 

demonstradas a seguir: 

Perfil Requisitos Obrigatórios 

Carga 

horária 

semanal 

(CH) 

Nº de 

bolsistas 
Valor – R$ (mês) 

A 

Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento 

Acadêmico e Tecnológico Nível II - Agente PNAE: 

Apoio à Gestão do CECANE-UNIRIO 

Diploma de graduação em Nutrição, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

Registro Profissional no Conselho Regional de 

Nutricionistas (CRN); 

Experiência comprovada no campo das políticas 

públicas e/ou em projetos acadêmicos há no mínimo 02 

(dois) anos, na área de alimentação escolar e segurança 

alimentar e nutricional; 

Ter conhecimentos sobre o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar; 

Ter disponibilidade para viagens de curta duração no 

Estado do Rio de Janeiro; 

Possuir habilidade para uso de mídias, computador e 

pacote Office para Windows, incluindo a elaboração, 

alimentação e interpretação de planilhas; 

Ter disponibilidade para atuar como preceptor de 

estudantes. 

 

30 horas 

semanais 
01 

R$ 3.450,00 (três mil 

quatrocentos e 

cinquenta reais) 

B 

Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento 

Acadêmico e Tecnológico Nível II - Agente PNAE - 

Assessoria e Monitoramento aos Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro 

Diploma de graduação em Nutrição, Contabilidade, 

Economia, Administração ou Administração Pública, 

expedido por instituição de ensino superior 

30 horas 

semanais 
02 

R$ 3.450,00 (três mil 

quatrocentos e 

cinquenta reais) 



reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Para contadores, economistas e administradores: 

Experiência em gestão administrativa e financeira de 

políticas públicas; 

Para nutricionistas: Experiência no PNAE como gestor, 

Nutricionista Responsável Técnico (RT) ou Quadro 

Técnico (QT) e/ou tenha atuado diretamente como 

nutricionista no PNAE. 

C 

Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento 

Acadêmico e Tecnológico Nível I 

Diploma de graduação em Nutrição, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

Registro Profissional no Conselho Regional de 

Nutricionistas (CRN); 

Experiência comprovada há no mínimo 01 (um) ano, 

no campo das políticas públicas e/ou em projetos 

acadêmicos, preferencialmente na área de alimentação 

escolar, educação alimentar e nutricional e/ou 

segurança alimentar e nutricional;  

Experiência comprovada há no mínimo 01 (um) ano 

em atividades de pesquisa ou desenvolvimento, com 

destaque para elaboração de materiais educativos, 

realização de ações educativas em alimentação e 

nutrição e prática em atividades de formação; 

Disponibilidade para viagens de curta duração no 

Estado do Rio de Janeiro;  

Habilidade para uso de mídias, computador e pacote 

Office para Windows; Disponibilidade para atuar como 

preceptor de estudantes.  

 

20 horas 

semanais 
01 

R$ 2.530,00 (dois 

mil e quinhentos e 

trinta reais) 

 

2.2. Períodos de Vigência: 

Perfil A - 08 (oito) meses: de 01 de fevereiro a 01 de outubro de 2019 (prorrogável); 

Perfil B – 08 (oito) meses: de 01 de fevereiro a 01 de outubro de 2019 (prorrogável); 

Perfil C - 05 (cinco) meses: de 01 de março a 01 de agosto de 2019 (prorrogável). 

 

3.  REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

 

Perfil A: 

o Candidatos com experiência no PNAE como gestor e/ou Nutricionista Responsável Técnico (RT) e/ou 

Quadro Técnico (QT) e/ou tenha atuado diretamente como nutricionista no PNAE; 

o Experiência em atividades relacionadas à Alimentação Escolar e/ou ao PNAE; 

o Experiência docente e/ou com formação de pessoas;  

o Experiência no gerenciamento de equipes e/ou coordenação de projetos; 

o Capacidade de organização, de gestão de documentos e de escrita em língua portuguesa, conforme norma 

culta e regras acadêmicas; 

o Experiência na organização de reuniões, eventos e/ou mediação de grupos de trabalho;  

o Habilidade no processo de comunicação oral, de trabalho em equipe e de relação interpessoal;  

o Experiência em elaboração de textos acadêmicos e/ou documentos técnicos (relatórios, notas e pareceres) da 

área de Alimentação e Nutrição, de Segurança Alimentar e Nutricional e/ou de Alimentação Escolar. 

 

Perfil B: 

o Experiência em atividades relacionadas ao PNAE; 

o Experiência docente e/ou com formação de pessoas;  

o Capacidade de organização, de gestão de documentos e de escrita em língua portuguesa, conforme norma culta 

e regras acadêmicas; 

o Experiência na organização de reuniões, eventos e/ou mediação de grupos de trabalho;  

o Habilidade no processo de comunicação oral, de trabalho em equipe, de relação interpessoal e na resolução de 

imprevistos. 



 

Perfil C: 

o Ter conhecimentos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

o Experiência na organização de reuniões, eventos e mediação de grupos de trabalho;  

o Habilidade no processo de comunicação oral, de trabalho em equipe e de relação interpessoal;  

o Capacidade de organização, síntese e boa redação; 

o Ler e interpretar textos em inglês.  

o Habilidade para acessar bases de dados indexadas e portais de pesquisa científica 

 

4. ATIVIDADES: 

 

Perfil A: 

a) Apoiar a gestão e o desenvolvimento das atividades do CECANE-UNIRIO; 

b) Atuar na gestão e controle de rotinas administrativas do CECANE junto à UNIRIO e ao CEPESC; 

c) Participar em reuniões e eventos, internos e externos, no âmbito do CECANE-UNIRIO; 

d) Participar do planejamento, da organização, realização e avaliação de ações, desenvolvidos no âmbito do 

CECANE-UNIRIO; 

e) Apoiar a equipe de assessoria e monitoramento à execução do PNAE junto ao Estado e a municípios do Rio 

de Janeiro; 

f) Apoiar e participar das atividades de formação de atores sociais do PNAE; 

g) Apoiar e participar da elaboração de materiais educativos voltados ao PNAE; 

h) Realizar análise e sistematização de dados e documentos referentes ao PNAE e atividades vinculadas ao 

CECANE-UNIRIO; 

i) Emitir pareceres e redigir documentos acadêmicos e técnicos, quando necessário; 

j) Acompanhar, orientar e avaliar a participação de estudantes bolsistas ou voluntários; 

k) Organizar o acervo documental e de materiais produzidos em arquivo físico ou digital; 

l) Elaborar relatório individual mensal das atividades realizadas; 

m) Elaboração de relatórios parciais e final, descritivos e de execução financeira, dos produtos desenvolvidos 

pelo CECANE-UNIRIO; 

n) Apoio às atividades solicitadas pela equipe de coordenação relativas ao objeto de trabalho do CECANE. 

 

Perfil B: 

a) Planejar, organizar e executar visitas de assessoria e monitoramento à execução do PNAE junto ao Estado e 

a municípios do Rio de Janeiro, de acordo com indicação do FNDE; 

b) Realizar reuniões com os atores envolvidos com o PNAE (gestores, nutricionistas, profissionais da 

educação, conselheiros de alimentação escolar, agricultores familiares e suas organizações, técnicos das 

áreas de compras e prestação de contas dos municípios, entre outros), verificando, acompanhando e 

orientando-os sobre as legislações vigentes e normativas do Programa;  

c) Realizar visitas técnicas às escolas dos municípios pré-selecionados pelo CECANE-UNIRIO (municipais 

ou estaduais); 

d) Realizar análise documental (planos de trabalho, cardápios, relatórios, licitações, chamadas públicas, atas, 

prestações de contas, outros) do PNAE nos municípios visitados; 

e) Elaborar planos de ação e/ou documento para orientações aos municípios envolvidos, durante as visitas, 

com base no diagnóstico local e nas normativas vigentes;  

f) Participar do desenvolvimento de metodologias de formação e materiais didático-pedagógicos para as 

formações de atores do PNAE;  

g) Desenvolver atividades de formação dos atores envolvidos com a alimentação escolar;  

h) Elaborar relatórios técnicos das visitas de assessoria e monitoramento à execução do PNAE junto ao Estado 

e a municípios do Rio de Janeiro; 

i) Participar em reuniões e eventos, internos e externos, no âmbito do CECANE-UNIRIO; 

j) Sistematizar dados para a avaliação do PNAE; 

k) Organizar o acervo documental e de materiais produzidos em arquivo físico ou digital; 

l) Redigir documentos e notas técnicas, quando necessário;  

m) Elaborar relatório individual mensal das atividades realizadas; 

n) Apoio as atividades solicitadas pela equipe de coordenação relativas ao objeto de trabalho do CECANE.  

 

Perfil C  

a) Desenvolver materiais de educação alimentar e nutricional para escolas; 

b) Planejar e apoiar à execução de oficinas e sistematização de seus resultados, com análise crítica;  



c) Apoiar o delineamento de estratégias e a divulgação de materiais de EAN junto às redes de ensino, bem 

como a divulgação técnica e científica das ações desenvolvidas; 

d) Participar do planejamento, organização e execução de eventos de formação voltados aos atores do PNAE 

(gestores, nutricionistas, profissionais da educação, conselheiros de alimentação escolar, agricultores 

familiares, entre outros); 

e) Planejar, apoiar e elaborar de atas de reuniões, internas e externas, no âmbito do CECANE-UNIRIO; 

f) Acompanhar, orientar e avaliar a participação de estudantes bolsistas ou voluntários; 

g) Organizar o acervo documental e de materiais produzidos em arquivo físico ou digital; 

h) Emitir pareceres e redigir documentos acadêmicos e técnicos, quando necessário; 

i) Elaborar relatório individual mensal das atividades realizadas; 

j) Elaboração de relatórios parciais e final, descritivos e de execução financeira, dos produtos 

desenvolvidos pelo CECANE-UNIRIO. 

k) Apoio às atividades solicitadas pela equipe de coordenação relativas ao objeto de trabalho do CECANE.  

 

5. INSCRIÇÃO:  

 

As inscrições serão feitas através do e-mail mayragbc@gmail.com de acordo com cronograma especificado no 

item 7. Os candidatos deverão informar no ato da inscrição o contato do Skype e o número do telefone de forma 

para a realização da entrevista. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

 

Currículo Lattes comprovado; CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e registro profissional no 

conselho de classe (CRN, CRA); Memorial da trajetória acadêmica e profissional.  

O Candidato deverá elaborar um memorial (texto de até 03 laudas digitadas em papel A4; 2cm margem direita, 

esquerda, inferior e superior; fonte Times New Roman; letra 12; espaço simples), descrevendo as principais 

experiências na sua trajetória profissional e a interface destas com as atividades do CECANE-UNIRIO e as 

motivações pelas quais optou por se candidatar a vaga.  

Toda a documentação deverá ser enviada como anexo para o e-mail citado no item 5. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Descrição Datas 

Inscrições De 09/01 a 24/01/2019 

Análise da documentação / Resultado das inscrições 25/01/2019 

Entrevistas 29/01/2019 

Resultado da seleção 30/01/2019 

Início das atividades 01/02/2019 

 

8. SELEÇÃO:  

 

A seleção será feita por meio de análise do Currículo Lattes, do Memorial da trajetória acadêmica e profissional e 

da entrevista presencial ou à distância. 

A entrevista ocorrerá, preferencialmente, de forma presencial. Caso o candidato esteja impossibilitado de 

comparecer presencialmente, deverá solicitar que a entrevista seja realizada na modalidade à distância, 

informando seu contato do Skype. 

 

9. CONTRATAÇÃO:  

 

9.1 – Os candidatos selecionados serão contratados para exercer as atividades executadas única e exclusivamente 

pelo CECANE-UNIRIO, conforme Plano de Trabalho aprovado pela UNIRIO e pelo FNDE.  

9.2 – O contrato vigorará por prazo determinado a partir da sua assinatura e poderá ser cancelada a pedido do 

bolsista, do coordenador do CECANE-UNIRIO ou automaticamente, como a inobservância das condições 

constantes no item 9.  

9.3 – O contrato poderá ser prorrogado a pedido do coordenador do CECANE-UNIRIO, com anuência do 

bolsista.  

 

10. INFORMAÇÕES GERAIS:  

 

10.1 – As atividades serão realizadas de acordo com as orientações do coordenador de gestão e/ou dos 

mailto:mayragbc@gmail.com


coordenadores dos produtos do CECANE-UNIRIO, nas seguintes condições:  

a) Prestar assistência ao coordenador do projeto na forma por ele estabelecida;  

b) Apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas aos coordenadores dos produtos do CECANE- 

UNIRIO;  

c) Participar dos eventos científicos, com apresentação de comunicação oral;  

d) Mencionar a condição de bolsista do CEPESC nas publicações e trabalhos apresentados;  

e) Outras atividades pertinentes ao Projeto determinadas pelo coordenador de gestão e/ou pelos coordenadores 

dos produtos do CECANE-UNIRIO.  

 

Rio de Janeiro 09 de janeiro de 2019. 

 

 
 

Prof. Cid Manso de Mello Vianna  

Presidente do CEPESC .  


