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SELEÇÃO DE BOLSISTAS- CECANE UFG 

 

1. Informações gerais 

 O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) foi criado em 

2007, pela parceria entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da 

Educação (FNDE/MEC) e Faculdades de Nutrição vinculadas às instituições de ensino superior 

Os CECANEs  têm  como  eixo  de  ação  básica  assessoria  e consultoria  científica,  técnica  e  

operacional  ao  FNDE, estados  e  municípios  para  a  execução  do  Programa Nacional  de  

Alimentação  Escolar  (PNAE).  Atualmente, existem nove Centros Colaboradores desenvolvendo 

ações que contemplam os três pilares das instituições de ensino superior: ensino, pesquisa e 

extensão. Estes centros colaboradores formam uma  rede interinstitucional  que  contribuem  para  

a  efetivação  e consolidação  da  Política  de  Segurança  Alimentar  e Nutricional  no  ambiente  

escolar.  Além disso, é papel do CECANE realizar pesquisas a fim de garantir o alcance das 

Metas do Milênio para Educação e a Saúde e, sobretudo, o atendimento das diretrizes da 

Estratégia Fome Zero e do Programa Brasil sem Miséria.  

 Comunicamos aos interessados que o CECANE Centro Oeste (CECANE CO) irá 

selecionar alunos para o cargo de auxiliar de pesquisa – bolsista e não bolsista, que iniciarão suas 

atividades no 2º semestre de 2011.  

 

2. Das inscrições 

2.1 - Período de inscrição: 29/08/2011 a 02/09/2011 

2.2 - Local de inscrição: na sala do CECANE CO (FANUT/UFG, 1º andar, das 08:00 horas às 

12:00 horas e 14:00 horas às 17:00 horas), com Rose Cristine. 

2.3 – Do aluno candidato: Para inscrever-se, são imprescindíveis os seguintes requisitos 

→ Estar regularmente matriculado em Curso de graduação.  

→ Não possuir nenhum vínculo empregatício; 

→ Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa; 

→ Ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais, no caso de bolsistas, e no mínimo 8 

horas semanais para não bolsistas, em atividades do projeto, sem prejuízo das atividades 

escolares; 

→ Apresentar histórico escolar atualizado. A comissão de seleção devolverá o histórico ao 

final do processo. 
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3. Das vagas  

 São 11 vagas destinadas a alunos de cursos de graduação, para o cargo de auxiliar de 

pesquisa (07 vagas a bolsistas e 4 vagas a não bolsistas), que atuará no auxílio de levantamento 

de dados, contatos telefônicos, organização de banco de dados, escritas de relatórios, além de 

auxílio em outras atividades dos produtos desenvolvidos por membros do CECANE CO. 

 As vagas dos bolsistas serão distribuídas conforme quadro abaixo: 

Curso Nº de vagas Período 

Nutrição 03 

A partir do 2º 

semestre 

Publicidade 01 

Geral  

(cursos: história, geografia, ciências sociais, pedagogia, fisioterapia, enfermagem)  
03 

  

 Características importantes para o preenchimento das vagas: 

→ Facilidade e disponibilidade para trabalho em equipe; 

→ Desenvoltura para realização de contatos telefônicos e pessoais; 

→ Responsabilidade com horários e com as atividades propostas; 

→ Boa capacidade para redigir textos e relatórios; 

→ Capacidade de síntese; 

→ Criatividade; 

→ Conhecimento básico em informática 

→ Vontade de aprender. 

 

4. Seleção 

 

4.1- O processo seletivo será efetuado por uma comissão de seleção composta por 3 membros do 

CECANE CO; 

4.2 – Compõem a Comissão de Seleção, além de um professor integrante do CECANE CO, que 

coordenará o processo, 02 (dois) bolsistas do CECANE CO; 

4.3 - A seleção dos candidatos para o preenchimento das vagas será feita por meio das seguintes 

avaliações: 

4.3.1 – Média global aferida a partir da apresentação do Histórico Escolar do candidato; 

4.3.2 - Avaliação escrita, a ser realizada no dia 05/09, na sala 3 da Faculdade de Nutrição/UFG, 

com inicio às 18:00 e término às 20:00 horas; 

4.3.3 – Participação em atividade de discussão coletiva, a ser realizada no dia 06/09, com início 

às 18:00  e término às 20:00 horas.  
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4.3.4 – A entrevista será realizada no dia 08/09, com os alunos previamente selecionados nos 

itens 4.3.2 e 4.3.3, cuja lista com horários será publicada no dia 07/09, no blog do 

CECANE CO (http://cecane-ufg.blogspot.com/). A entrevista será realizada na sala do 

CECANE CO na Faculdade de Nutrição/UFG, com início às 18:00 horas e término às 20:00 

horas, seguindo uma lista de horários comunicada aos candidatos. 

 

O não comparecimento em qualquer uma das etapas  

desclassifica o aluno candidato à vaga. 

 

5. Divulgação dos resultados 

Os resultados do processo seletivo serão divulgados no dia 09/09 no mural do CECANE CO (na 

FANUT-UFG) e no blog do CECANE CO (http://cecane-ufg.blogspot.com/). 

 

6. Candidatos selecionados 

Os candidatos selecionados deverão comparecer à reunião de acolhimento, a ser realizada no dia 

12/09 às 18horas, na sala 3 da FANUT-UFG. 

 

7. Bolsa 

Os alunos bolsistas selecionados receberão mensalmente uma bolsa auxilio financeiro no valor de 

R$ 300,00 a ser custeada com recursos financeiros do convênio FNDE/MEC com a FANUT/UFG, 

por meio do Projeto Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – CECANE CO. 

  

8. Das disposições Gerais 

8.1 - O candidato que, para inscrever-se no processo seletivo, apresentar informações ou 

documentação falsa ou não atender às normas deste Edital, não será admitido no CECANE CO, 

mesmo que tenha sido aprovado. 

8.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do CECANE CO. 

8.3 - Este Edital será afixado em locais acessíveis aos alunos e postado no sítio da FANUT/UFG e 

blog do CECANE CO. 

8.4 – Os alunos selecionados independente da bolsa de pesquisa receberão ao final do período 

de atuação no CECANE um certificado constando uma descrição geral das atividades 

desempenhadas com as respectivas cargas horárias. 

 

Goiânia, 25 de agosto de 2011. 

 

 


