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TERMO DE REFERÊNCIA N
o
 02/2017 PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO 

AUXILIARES DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO  

 

Projeto: CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS (CECANE UFG) 

 

O CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (CECANE UFG) informa que estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes de graduação para compor a equipe. O 

processo de que trata este termo de referência será conduzido conforme a descrição abaixo. O CECANE UFG tem como território de 

atuação específico, para a qualificação da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o estado de Goiás. Os 

projetos desenvolvidos são pautados na tríade ensino, pesquisa e extensão e têm como objetivo a promoção da alimentação saudável 

no ambiente escolar, a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada dos estudantes 

da educação básica.  

 

 ASPECTOS GERAIS 

 

A ação de que trata este processo seletivo simplificado será desenvolvida envolvendo equipe interdisciplinar e exigirá dos auxiliares 

de pesquisa e/ou extensão: ser proativo, responsável, flexível, ter capacidade de organização (tempo, materiais e cronograma de 

atividades), boa expressão oral, boa escrita e resolutividade para imprevistos. Iniciativa e autonomia. Bom relacionamento pessoal e 

habilidade para trabalho em equipe. 

  

 ETAPAS 

 

- Análise do histórico escolar/extrato de notas da graduação: 

Será considerada a média global do aluno no decorrer do curso. 

 

- Entrevista: 

A entrevista será realizada por duas pessoas, membros e parceiros da equipe do CECANE UFG e será composta por um conjunto de 

perguntas sobre as experiências anteriores do participante (incluindo experiências extra universidade), expectativas futuras sobre o 

trabalho no CECANE UFG e disponibilidade de tempo para a atuação no projeto. 

 

 DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

- Período de inscrição: 15 a 29 de março de 2017nos seguintes horários: 08h00 – 12h00 e 14h00 – 18h00. Não haverá atendimento aos 

sábados e domingos. 

- Procedimento para inscrição: Comparecer pessoalmente na sede do CECANE UFG (Endereço: Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás. Rua 227, quadra 68, sem número. Setor Leste Universitário. Goiânia-Goiás). Preencher a ficha de 

inscrição (modelo no anexo), e anexar uma cópia do currículo e do histórico escolar.  

- Realização da entrevista: A “entrevista” será realizada na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (FANUT-UFG) 

conforme cronograma (data e horários informados no quadro 1). Endereço da FANUT-UFG: Rua 227, quadra 68, sem número. Setor 

Leste Universitário. Goiânia-Goiás. 

 

     



 

   Quadro 1. Etapas com descrição das datas, horários e local de realização das ações. 

ETAPAS DATAS/ HORÁRIO/ LOCAL 

Inscrição (preenchimento da ficha de inscrição, 

entrega do currículo e histórico escolar) 

Período: 15 a 29 de março 

Local: sede do CECANE UFG 

Horário: 08h00 – 12h00 e 14h00 – 18h00  

Não haverá atendimento aos sábados e domingos. 

Homologação das inscrições e divulgação  Data: 30 de março/2017 (quinta-feira) 

Local: mural do CECANE UFG na FANUT-UFG e site da 

FANUT:< www.fanut.ufg.b>. 

Divulgação dos horários das entrevistas  Data: 31 de março/2017 (sexta-feira) 

Local: mural do CECANE UFG e página da FANUT: 

<www.fanut.ufg.br> 

Entrevista Período: 03 e 04 de abril 

Local: sala Ingá e Mangaba 

Resultado final Data: 05 de abril/2017 (quarta-feira) 

Local: mural do CECANE UFG na FANUT-UFG e site da 

FANUT: <www.fanut.ufg.br>. 

Início das ações no CECANE UFG  Data: 17 de abril de 2017 (segunda-feira) 

Local: CECANE UFG 

Observação: o horário será acordado junto aos selecionados com 

antecedência por e-mail. 

 

 VALORES E PORCENTAGEM PARA A COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL 

ETAPAS VALOR (MÍNIMO E 

MÁXIMO) 

Contribuição para a nota final 

Análise de currículo 0 – 10,0 pontos 20% 

Histórico escolar (extrato de notas) 0 – 10,0 pontos 40% 

Entrevista  0 – 10,0 pontos 40% 

 

 

 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

  

- Será realizada por meio de lista com os nomes e a informação “selecionado” ou “não selecionado”. Não serão divulgadas as notas. A 

lista conterá um cadastro reserva, a fim de recompor a equipe quando assim se fizer necessário. 

- Local de divulgação sobre todas as informações do processo: No mural do CECANE UFG no site da FANUT-UFG  <http:// 

www.fanut.ufg.br/cecane />. 

 

 INICIO DAS ATIVIDADES: 17 de abril de 2017 (segunda-feira) 

 

 DAS VAGAS E REMUNERACAO: 

 

- Este termo de referência simplificado para composição da equipe de auxiliares de pesquisa e/ou extensão do CECANE UFG 

apresenta apenas um tipo de vínculo: auxiliar bolsista de pesquisa ou extensão, com atividades de abril a novembro de 2017. 

- O valor da bolsa de pesquisa ou extensão é de R$ 400,00 para o cumprimento de uma carga horária de 20 horas semanais em 

atividades relacionadas ao projeto. O horário será definido juntamente à coordenação dos produtos de forma individualizada e após o 

resultado.  

 



 

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (CECANE UFG) 

 

Vínculo Nº de 

vagas 

Período do curso Observação 

Bolsistas 04 A partir do 3º período Estudante de nutrição, sendo duas vagas para estudantes da 

FANUT/UFG e duas vagas para estudantes de nutrição de outras IES 

01 A partir do 5º período Estudante do curso de agronomia da UFG 

01 A partir do 5º período Estudante de administração ou ciências contábeis da UFG 

Obs.: caso, as vagas dos cursos descritos não sejam ocupadas, a coordenação do CECANE UFG poderá redistribuir as vagas em um  

mesmo curso. 

 

 OBSERVAÇÕES: 

- São considerados estudantes do curso de Nutrição, Agronomia, Administração ou Ciências Contábeis que frequentam regularmente 

uma instituição de Ensino Superior regulamentada pelo MEC.  

- Para receber a bolsa de pesquisa ou extensão o estudante não pode estar recebendo qualquer outro tipo de bolsa, exceto a bolsa 

permanência. 

- A atuação no projeto poderá eventualmente incluir atividades nos finais de semana 

- Para o desenvolvimento das atividades são necessários: 

(1) Conhecimentos em informática e acesso à internet. 

(2) Ter ou buscar desenvolver as capacidades de síntese e boa redação para textos e relatórios.  

(3) Ter ou buscar desenvolver habilidades de expressão oral e desenvoltura para a realização de contatos telefônicos, bem como no 

auxílio de tarefas rotineiras, tais como oficinas, palestras, apresentação de trabalhos etc.  

(4) Ser criativo e buscar contribuir com a resolução de conflitos e imprevistos.  

(5) Ter iniciativa e desenvolver a autonomia no desenvolvimento das atividades propostas.  

(6) Manter bom relacionamento pessoal e habilidade para trabalho em equipe.  

(7) Cumprir o horário e as ações/atividades pactuadas com a coordenação. 

 

 OUTRAS CONDIÇÕES: 

- Casos omissos serão decididos pela equipe coordenadora do CECANE UFG. 

- Os prazos e períodos aqui descritos podem ser alterados conforme decisão da coordenação do CECANE UFG. 

- Caso seja identificada a ausência de alguma informação relevante para a garantia da transparência neste processo, a coordenação do 

CECANE UFG divulgará a mesma nos canais já divulgados anteriormente. 

- Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (62) 3209-6270 Ramal 206 ou pelo e-mail cecaneufg@gmail.com. 

 

Coordenação do CECANE UFG 

Goiânia, 10 de março de 2017 

 



 

Projeto: CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CECANE UFG) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome  Data Nascimento:  

Endereço  

Telefones   E-mail: 

Curso de graduação 

e Período do curso 

  

Instituição de 

Ensino Superior 

 

 

 

ASSINALE A VAGA DE INTERESSE.  

 

Projeto: CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CECANE UFG) 

 

(     ) Tenho interesse em atuar no projeto como bolsista  

(     ) Tenho interesse em atuar no projeto como bolsista OU voluntário 

 

 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Data: ________________________ 

 

 

 


