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EDITAL nº 001/2018 – CECANE PARANÁ 

 

 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADES EXECUTORAS PARANAENSES DO PNAE PARA 

O CURSO “CICLO DE ATUALIZAÇÃO EM SAN E EAN” 

 

 

O “CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR DO PARANÁ - CECANE  PR, 

parceria do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ – UFPR, por meio do Departamento de Nutrição do Setor de Ciências da Saúde. torna público o Processo de 

Chamada Pública Simplificada para seleção de cursistas, conforme previsto nas atividades vinculadas ao SICONV nº 

852881/2017, firmado em 10 de dezembro de 2017 entre a Universidade Federal do Paraná - UFPR e a Fundação de 

Pesquisas Florestais do Paraná – FUPEF do Paraná. 

Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito essencial para participação 

em quaisquer das etapas do processo de seleção. O candidato que deixar de atender às normas aqui estabelecidas poderá ser 

eliminado do processo seletivo. A inscrição dos candidatos neste processo implica no aceite irrestrito das normas estabelecidas.  

O presente Processo Seletivo será regido nos termos deste Edital e Apêndices. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1. O CECANE PR atua de forma a contribuir para o aprimoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por 

meio de ações de assessoria técnica, formações e pesquisa. O escopo de suas ações contempla atividades com os mais 

diversos atores sociais envolvidos na operacionalização do PNAE nos municípios e Estado paranaenses. 

1.2.  Constitui objeto deste Processo de Chamada Pública, a seleção de cursistas entre os 399 municípios e Gestão Estadual 

do Paraná, que para todos os efeitos deste Edital, consideradas como Entidades Executoras e doravante somente 

nominadas EEx, para participarem do Curso de Capacitação, intitulado “Ciclo de Atualização em Segurança Alimentar 

e Nutricional e Educação Alimentar e Nutricional” e doravante somente Ciclo de Atualização em SAN e EAN. Curso 

este, a ser realizado na modalidade presencial, com carga horária total de 30 (trinta) horas e ofertado pelo CECANE PR. 

1.3   O Curso tem como objetivo, promover a Reciclagem Profissional de Nutricionistas atuantes no PNAE e formação de 

outros Atores Sociais parceiros de Entidades Executoras do Paraná, de forma a contribuir no exercício multiprofissional 

de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito escolar, com foco no fortalecimento e ampliação de ações 

de Educação Alimentar e Nutricional. 

 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. Número de vagas: 

2.1.1 Este processo de seleção visa o preenchimento de 136 vagas, sendo que cada EEx, terá direito a 01 (uma) vaga para 

nutricionista e 01 (uma) vaga para professor atuante na rede de ensino, e/ou coordenador pedagógico, correspondendo ao total 

de 68 (sessenta e oito) EEx a serem selecionadas.  

2.1.2 As atividades presenciais serão ofertadas em 02 (polos), Curitiba/PR e Londrina/PR, distribuindo as vagas 

igualitariamente entre as localidades. Ou seja, 34 (trinta e quatro) vagas para as EEx ou 68 (sessenta e oito) vagas individuais 

para cada polo. 
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2.1.3 Outras composições do quadro de cursistas diferentes do previsto no item 2.1.1, serão desconsideras. Exemplos de 

inscrições inaptas.: EEx inscrita com a indicação apenas do nutricionista; EEx com inscrição de um professor e um técnico 

administrativo da secretaria de educação; Duas inscrições da mesma EEx e casos similares. 

2.1.4. De forma a garantir que EEx de todas as regiões paranaenses tenham condições de concorrência, as vagas serão 

distribuídas proporcionalmente entre os 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná (NRE). Os NRE e respectivos 

municípios atendidos podem ser consultados no sítio http://www.nre.seed.pr.gov.br/. O QUADRO 1 a seguir apresenta o 

número de vagas para EEx, disponíveis por NRE: 

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR NRE 

Núcleo Regional de Ensino EEx atendidas Representação em % Vagas disponíveis 

Apucarana 16 4,0% 3 

Área Metropolitana Norte 14 3,5% 2 

Área Metropolitana Sul 14 3,5% 2 

Assis Chateaubriand 7 1,8% 1 

Campo Mourão 16 4,0% 3 

Cascavel 18 4,5% 3 

Cianorte 12 3,0% 2 

Cornélio Procópio 19 4,8% 3 

Curitiba* 2 0,5% 1 

Dois Vizinhos 7 1,8% 1 

Foz do Iguaçu 9 2,3% 2 

Francisco Beltrão 20 5,0% 3 

Goioerê 9 2,3% 2 

Guarapuava 8 2,0% 1 

Ibaiti 9 2,3% 2 

Irati 9 2,3% 2 

Ivaiporã 14 3,5% 2 

Jacarezinho 12 3,0% 2 

Laranjeiras do Sul 10 2,5% 2 

Loanda 12 3,0% 2 

Londrina 19 4,8% 3 

Maringá 25 6,3% 4 

Paranaguá 7 1,8% 1 

Paranavaí 21 5,3% 4 

Pato Branco 15 3,8% 3 

Pitanga 7 1,8% 1 

Ponta Grossa 11 2,8% 2 

Telêmaco Borba 7 1,8% 1 

Toledo 16 4,0% 3 

Umuarama 19 4,8% 3 

União da Vitória 9 2,3% 2 

Wenceslau Brás 7 1,8% 1 

*O NRE de Curitiba contempla apenas a capital. Para proporcionar concorrência sem prejuízo a outros NRE, Curitiba e a 

Gestão Estadual foram agrupadas neste NRE. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/
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2.2 Outras Disposições 

2.2.1 O Ciclo de Atualização em SAN e EAN, é custeado com recursos públicos, desta forma, o aceite dos candidatos ou 

participação não será condicionada a nenhuma espécie de cobrança de taxas e/ou mensalidades. Entretanto, 

eventuais custos de deslocamento, hospedagem, alimentação e outros inerentes ao aproveitamento dos 

cursistas serão de responsabilidade das EEx e/ou seus representantes. 

2.2.2 A atividade será ofertada exclusivamente para funcionários públicos (independente do vínculo empregatício) que 

componham o Quadro Técnico profissional das Entidades Executoras. Exemplos de inadequação: funcionários de 

empresas prestadoras de serviços, estagiários, prestadores de serviço/funcionários de entidades conveniadas às 

EEx. 

2.2.3   A carga horária total do curso será de 30h, divididas em 05 encontros presenciais, com previsão de início em março e 

finalização em agosto de 2018, conforme cronograma prévio que consta no Item 8.  

 2.2.3.1 As datas estão sujeitas a alterações. Caso ocorram, estas serão anunciadas com antecedência pela 

Coordenação do curso. 

2.2.4  O conteúdo programático abordará os seguintes eixos temáticos: Segurança Alimentar e Nutricional; Diagnóstico 

Nutricional; Guia Alimentar Brasileiro; Educação Alimentar e Nutricional; Nutrição Materno/Infantil.  

 2.2.4.1 Conforme análise da coordenação, os conteúdos podem sofrer alterações. 

2.2.5 Os cursistas devem apresentar disponibilidade de 06 a 08 horas semanais para desenvolver as atividades e trabalhos 

extra classe.  

2.2.6  Todos os trabalhos extra classe devem ser desenvolvidos pela dupla de inscritos da EEx. Desta forma, sugere-se que 

os inscritos verifiquem de antemão, a viabilidade da atuação em conjunto, a disponibilidade de tempo, recursos 

necessários e afinidade com seu colega de município. 

2.2.7 Receberão Certificado de Conclusão do Curso, apenas os participantes que: 

a) Apresentarem no mínimo, 80% de presença; 

b) Totalizarem nota mínima de 7,0 pontos, em todas as atividades requeridas durante a programação; 

c) Submeterem trabalho de conclusão, com apresentação oral no último encontro, que ocorrerá exclusivamente 

em Curitiba/PR. A ausência nesta atividade e/ou seu não desenvolvimento tem caráter reprobatório. 

 

 

3.  DA INSCRIÇÃO DAS EEX  
 
3.1 A inscrição será realizada no endereço eletrônico www.fupef.ufpr.br/cecanepr no período de 19 de fevereiro até às 17h do 

dia 09 de março de 2018. 
 
3.2 Os campos de inscrição devem conter as seguintes informações: 
 

a) Nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone para contato dos cursistas; 

b) Termo de Compromisso, assinado do Gestor da Educação, autorizando a participação no curso e oferta de 

condições para que os cursistas realizem o Ciclo de SAN e EAN em sua totalidade. O mesmo termo 

atestará que o nutricionista RT ou QT e o professor e/ou coordenador pedagógico estão devidamente 

vinculado à EEx, além de possuir cadastro regular no SIMEC e no CRN8 (no caso de nutricionista) ou que 

possui curso de magistério ou licenciatura (professores e/ou coordenadores pedagógicos). (APÊNDICE 1) 

http://www.fupef.ufpr.br/cecanepr
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c) Comprovação de que a EEx realizou aquisição da Agricultura Familiar média dos anos de 2013 a 20151, 

igual ou superior a 30%, utilizando recursos do FNDE.  

d) Indicação do Polo de preferência (Curitiba ou Londrina). 

f.1) As instruções para cadastro no SIMEC e consulta sobre a aquisição da Agricultura Familiar podem ser 
consultados no passo a passo dos ANEXOS I e II.  

 
 

4. DA MATRÍCULA 

4.1 Para efetuar a matrícula no Ciclo de Atualização em SAN e EAN, os representantes da EEx classificadas encaminharão 
para o e-mail ciclo.cecacepr@gmail.com, com o título MATRICULA – NOME DA EEX, nos dias 13 e 14 de março de 
2018, a seguinte documentação:  

a) Comprovante de vínculo empregatício, inclusive, com data de inicio das atividades na EEx; 

b) Cópias do Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível médio ou superior, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com habilitação 

profissional devidamente registrada no Conselho correspondente, se este for o caso.  

c) Cópia do RG (ambos os lados) e CPF; 

d) Cópia do comprovante de endereço; 

e) Cópia da carteira de conselho de classe (quando couber); 

 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

5.1. 1ª Etapa: As inscrições das EEx serão conferidas e distribuídas conforme os NRE (QUADRO 1). A análise dos dados e 
documentação terá caráter eliminatório para os candidatos que não apresentarem dados e documentos em conformidade 
com o Item 3. 

 

5.2. 2ª Etapa: Será composta por duas fases: 

  5.2.1 (Fase 1) A seleção classificará as EEx conforme o resultado das médias de aquisição da Agricultura Familiar, da 
maior para a menor, em cada NRE. 

  5.2.2 (Em caso de empate) Entre as EEx com mesma porcentagem média de aquisição da Agricultura Familiar, 
selecionar-se-á a que apresentar maior somatório da idade de seus representantes. Se o empate persistir, contará o 
critério de nutricionista cadastrado/vinculado à EEx a mais tempo. 

  5.2.3 (Fase 2) As EEx classificadas nos NRE preencherão as vagas por polo (Curitiba ou Londrina) conforme a ordem de 
inscrição neste processo seletivo. Em caso de encerramento de vagas no polo indicado pela EEx, a equipe do CECANE 
PR fará o remanejamento automático para o polo com vagas remanescentes.  

  § 1. Não será autorizada a troca posterior das cidades polos, em nenhuma circunstância. Os representantes das 
EEx que avaliarem a participação no polo disponível como inviável, devem formalizar a desistência da vaga em até 01 dia 
após a publicação do resultado final. 

 

 

 

                                                           

1 Até o momento de publicação deste edital, os valores oficiais e validados pelo FNDE, quanto a aquisição da Agricultura 
Familiar de 2016 e 2017 não estavam disponíveis. 

mailto:ciclo.cecacepr@gmail.com
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6. DO CADASTRO DE RESERVA  

6.1   As EEx não selecionadas na etapa final, serão ordenadas em Cadastro de Reserva, na forma de lista única, ou seja, sem 
concorrência por NRE. A ordem de classificação seguirá a maior porcentagem média de aquisição da Agricultura 
Familiar. Em caso de empate, será aplicado o mesmo procedimento do Item 7.2.2. 

6.2  Em caso de disponibilidade de vagas para o Cadastro de Reserva, a EEx será direcionada para o polo disponível, 
independente da preferência indicada no momento da inscrição, não sendo autorizado a troca posterior das cidades polo 
sob nenhuma circunstância. Se a EEx considerar a participação no polo disponível inviável, deverá formalizar a 
desistência da vaga em até 01 dia após a publicação do edital de resultado final. 

 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

7.1 O resultado do processo de seleção será divulgado no site da FUPEF do Paraná, www.fupef.ufpr.br, e no mural do bloco 
de laboratórios e gabinetes do curso de nutrição da UFPR, Campus Botânico, no dia 12 de março de 2018 a partir das 
15h00. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
9.1 O FNDE, a UFPR/CECANE PR e sua respectiva Fundação de Apoio (FUPEF) não se responsabilizarão pelas despesas 

deslocamentos, alimentação e demais gastos para a inscrição e participação do Curso Ciclo de Atualização em SAN e 
EAN. 

 
9.2 O não cumprimento das exigências deste Edital ou qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos 

documentos apresentados implicará na desclassificação e desligamento do candidato.  
 
9.3 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão procurar a Coordenação do CECANE 

PARANÁ, a quem cabe conduzir todo o processo de seleção. Os casos omissos também serão analisados pela 
Coordenação do CECANE PARANÁ. O contato deve se realizar exclusivamente pelo e-mail ciclo.cecanepr@gmail.com.  

 

Datas e Prazos Descrição 

19/02/18 às 17h00 de 
09/03/18 

Período de Inscrição  

12/03/18 
Divulgação do resultado final no site da FUPEF do Paraná, www.fupef.ufpr.br, e no mural do 
bloco de laboratórios e gabinetes do curso de nutrição da UFPR, Campus Botânico. 
Horário: a partir das 15h 

13/03 e 14/03/18 Realização das matrículas on-line dos participantes  

15/03/18 Divulgação do resultado de vagas remanescentes (Cadastro de Reserva) 

21/03/18 Aula Inaugural e 1º Módulo – polo Curitiba 

04/04/18 Aula Inaugural e 1º Módulo – polo Londrina 

25/04/18 2º Encontro – polo Curitiba 

02/05/18 2º Encontro – polo Londrina 

23/05/18 3º Encontro – polo Curitiba 

06/06/18 3º Encontro – polo Londrina 

20/06/18 4º Encontro – polo Curitiba 

04/07/18 4º Encontro – polo Londrina 

08/08/18 5º Encontro e encerramento (todas as turmas) somente no polo Curitiba 

http://www.fupef.ufpr.br/
mailto:ciclo.cecanepr@gmail.com
http://www.fupef.ufpr.br/
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9.4 Os candidatos ao se inscreverem às vagas descritas neste Edital de Seleção, estarão aceitando de forma irrestrita as 
normas e condições aqui descritas, não cabendo quaisquer questionamentos posteriores. 

 
 
 
 

Curitiba, 16 de fevereiro de 2018. 
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ANEXO I 

 

Procedimento para cadastro de nutricionistas no SIMEC 

 

 

Para fins de classificação neste processo seletivo, considerar-se-á como nutricionistas devidamente cadastrados no 

SIMEC, aqueles que apresentarem seus cadastros apenas com as seguintes classificações: “Vínculo Validado” e “Validado pelo 

Nutricionista  - Em análise no FNDE”. Para os profissionais que não tenham realizado o cadastro até o presente momento ou 

apresentem dúvida quanto ao mesmo, pode-se acessar o Manual de instruções para o cadastro de nutricionistas no 

SIMEC. O mesmo pode ser acessado, clicando-se aqui ou seguindo o passo a passo a seguir: 

 

1º PASSO: Acesse o site: http://www.fnde.gov.br/ 
 

 
 
 
2º PASSO: No lado esquerdo da tela, clique em “Programas” e selecione a opção “PNAE”. 
 

 
 
 

http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-cadastro-de-nuticionistas
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3º PASSO: Na página seguinte, no lado esquerdo da tela, clique em “Eixos de Atuação” e selecione a opção “Cadastro de 
Nutricionistas”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º PASSO: Na página seguinte, ao final do texto, clique em “link para o Manual” para fazer o download do material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5º PASSO: Abra o manual e siga as instruções 
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ANEXO II 

 
Passo a passo para coleta de dados referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar nos 
anos de 2013, 2014 e 2015. 
 
1º PASSO: Acesse o site: http://www.fnde.gov.br/ 
 

 
 
 
2º PASSO: No lado esquerdo da tela, clique em “Programas” e selecione a opção “PNAE”. 
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3º PASSO: Na página seguinte, no lado esquerdo da tela, clique em “Consultas” e selecione a opção “Dados da Agricultura 
Familiar”. 

 
 
 
4º PASSO: Você será direcionado para a página onde os dados referentes as aquisições da Agricultura Familiar estão 
disponíveis para consulta pública. Faça o download dos arquivos necessários e colete as informações sobre sua EEx. Obs: os 
arquivos apresentam dados de EEx de todos os Estados da federação. 
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5º PASSO: Faça o somatório das porcentagens de aquisição nos anos de 2013, 2014 e 2015 de sua EEx e divida por 3 para 
obter o resultado final: 

Ex:   27% + 32% + 40%  = 99     
 99/3 = 33% 
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              APÊNDICE 01 

             (declaração em papel timbrado da EEx) 

 

 

Termo de Compromisso 

 

Eu, ________________________________, nacionalidade _______________, estado civil _______________, portador do 

CPF nº ___________________________, carteira de identidade nº________________, expedida pelo (a) _________ UF 

_____, residente e domiciliado à _________________________________________________, nº _______, Bairro 

_________________________na cidade de _________________, UF______, (Gestor da Educação, Prefeito e/ou Governador) 

de (Município/UF ou Estado), no uso das atribuições legais que me foram conferidas, assumo perante o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação/FNDE, Universidade Federal do Paraná/UFPR e o Centro Colaborador de Alimentação e 

Nutrição do Escolar do Paraná/CECANE PR,  o compromisso de: 

 

I - Garantir as condições básicas (listadas abaixo) para os profissionais indicados por esta EEx para realizarem o curso “Ciclo 

de Atualização em Segurança Alimentar e Nutricional e Educação Alimentar e Nutricional”, na modalidade presencial, incluindo 

as atividades extra classe, a serem desenvolvidas in loco. 

II - Disponibilizar recursos na Secretaria de Educação, para o desenvolvimento das atividades necessárias, durante o período 

do curso, em especial, o transporte, alimentação e hospedagem (quando necessário) para a participação nas aulas presenciais 

nas cidades polo. 

III – Para as atividades extra classe, ofertar acesso a dados públicos não sigilosos, recursos de informática e outros materiais 

que se façam necessários para a aplicação prática do conteúdo ofertado e levantamento de dados. 

IV - Disponibilizar aos profissionais inscritos, a carga horária de 6 a 8 horas semanais, para a realização das atividades 

pertinentes ao curso, sendo as aulas presenciais ou atividades extra classe. 

 

Os cursistas, [nome do Nutricionista RT ou QT] e (professor ou coordenador pedagógico), inscritos por esta Entidade 

Executora, por outro lado, fazem parte do Quadro Funcional desta EEx, se comprometem a participar do referido curso, 

realizando todas as atividades requeridas pelos ministrantes, apresentando para a conclusão do mesmo, trabalho final escrito 

com apresentação oral, em Curitiba – PR. 

 

Por fim, o (a) nutricionista encontra-se devidamente cadastrado (a) no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução 

e Controle) e no Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região sob o nº ______________. E por sua vez, o Profissional da 

Educação possui diploma de conclusão de curso no magistério e/ou curso superior de licenciatura. Todas estas declarações 

acima possuem comprovação documental, que poderá ser analisada pela equipe do CECANE PR. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Av. Lothário Meissner, 632 (Bloco de Nutrição) – Jardim Botânico . Curitiba - Paraná - CEP 80210-170 
Fone (41) 3360-4015  

 e-mail: cecanepr@hotmail.com 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
 

Centro Colaborador Em Alimentação e Nutrição do Escolar 
do Paraná 

 

 

Declaramos ter conhecimento do edital de seleção, e concordar com seus termos. Afirmamos também que temos ciência de 

que o curso é realizado com recursos públicos e, assim sendo, assumimos a responsabilidade inerente a participação no 

mesmo. 

 

 

(nome da EEx), ______ de _______________ de 2018. 

 

 

 

      ___________________________  

      Assinatura do Representante da EEx 

 

 

 

__________________________                                                                     _____________________________ 

Assinatura do Nutricionista            Assinatura do Profissional de Educação 


