
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES 

CORONEL XAVIER CHAVES - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Email: educacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

Rua Padre Reis, Nº. 84, Centro. 

 

 

EDITAL  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016 PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

O Município de Coronel Xavier Chaves, através de seu representante legal o Prefeito 

Hélder Sávio Silva, no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto no artigo 

37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil torna público que estarão 

abertas as inscrições para à contratação de NUTRICIONISTA para desenvolvimento das 

ações de nutricionista na Escola Municipal " Sebastião Patrício Pinto" nos termos do edital 

que se segue: 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 - O presente Processo Seletivo destina-se a selecionar candidato para o 

preenchimento de 01 (uma) vaga temporária para realização de atividades pertinentes 

aos serviços de nutricionista na Rede Municipal de Educação do município, conforme 

quadro de Vaga, Carga Horária, Salário e Atribuições do Cargo constante nos anexos I e 

II deste edital. 
 

1.2 - O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta por três servidores da Secretaria Municipal de Educação, designados através 

da Portaria nº 2473/2016 DE 28/04/2016. 
 

1.2.1 - As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
 

1.3 - Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, 

sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição 

da República. 
 

1.4 - O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Quadro 

Geral de Avisos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves  e no site oficial. 
 

1.5 - Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivos Simplificado 

também serão publicados no  quadro geral de avisos da Prefeitura Municipal de Cel 

Xavier Chaves  e no site oficial. 
 

1.6 - Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 

desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 
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1.6.1 - Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 
 

1.6.2 - Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia 

em que não haja expediente. 
 

1.7 - O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise do curriculum vitae e análise 

de títulos (analisando o tempo de experiência na função). 
 

1.8 - As contratações serão realizadas a partir da assinatura do contrato até 31 de 

dezembro de 2016, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. 
 

1.9 - Integram o presente Edital: 

ANEXO I – Quadro de Vaga, Carga Horária e Salário. 

ANEXO II – Atribuições do Cargo 

ANEXO III – Ficha de inscrição  

ANEXO IV – Modelo de Currículo 

 

ANEXO V – Critérios para análise de Currículo 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

2.1 - As inscrições serão recebidas exclusivamente na Secretaria da E.M. " Sebastião 

Patrício Pinto", situada à Rua São Francisco de Assis, nº 231, Bairro N.S. da Conceição 

entre os dias 02 a 6 de maio 2016, das 08 às 11 horas e de 13 às 15 horas. 
 

2.2 - A inscrição do candidato será efetivada por meio do encaminhamento dos 

documentos: 
 

2.2.1 - Ficha de inscrição (anexo III) e do modelo do curriculum vitae (anexo IV), acrescido 

dos respectivos documentos e certificados comprobatórios; 
 

2.2.2 - Documento de identidade oficial com foto original e cópia; 
 

2.2.3 - Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
 

2.2.4 - Em se tratando de experiência profissional, deverá esta ser comprovada por 

certidão, declaração, atestado, cópia de contrato de trabalho original em papel timbrado 

ou autenticada, ou cópia da carteira profissional, onde conste expressamente o nome do 

cargo de nutricionista. 
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2.3 - As inscrições serão gratuitas. 
 

2.4 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
 

3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 - Encerrado o prazo fixado pelo item 2.1, a Comissão publicará, quadro geral de 

avisos da Prefeitura Municipal de Cel Xavier Chaves  e no site oficial, no prazo de 01 

(um) dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições 

homologadas. 
 

3.2 - No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar 

sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições 

homologadas. 
 

3.3 - Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Secretário 

de Educação para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja decisão deverá ser motivada. 
 

3.4 - A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 3.1, no 

prazo de 01 (um) dia, após a decisão dos recursos. 
 

4. VAGAS 
 

4.1 - Este processo de seleção irá ofertar 01 (uma) vaga, conforme Anexo I deste Edital, 

que aponta a carga horária e salário. 
 

5. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR TÍTULOS 
 

5.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado será realizado no Município de Coronel 

Xavier Chaves/MG, em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, nos termos 

do item 1.7 do Edital e consubstancia-se na análise de curriculum vitae do candidato, 

tendo caráter classificatório e eliminatório, segundo termos do Anexo V, no prazo de dois 

dias. 
 

5.2 - Será de responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar o andamento do 

Processo Seletivo, tanto nos termos ora mencionados como no caso de eventuais 

alterações e retificações que, por ventura, venham a ocorrer. 
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5.3 – A comissão não se responsabilizará por problemas de comunicação que possam,  

por ventura, impedir o contato com o candidato (a), quando este se tratar de problemas 

técnicos de rede de operação de internet, ou ainda da incorreta prestação de informações 

por parte do (a) candidato(a). 
 

5.4 - A nota final do candidato será considerada os pontos obtidos na Análise de Currículo 

constante do anexo V. 
 

5.5 - Em caso de igualdade na nota final de candidato para as vagas disponibilizadas 

neste Edital, para fins de classificação, o desempate se fará da seguinte forma: 

a) Maior idade; 
 

b) Sorteio público. 
 

5.6 - A divulgação da lista de candidatos (as) selecionados (as) será realizada através da 

publicação do resultado final na sede da Secretaria Municipal de Educação, no quadro 

geral de avisos da Prefeitura Municipal de Cel Xavier Chaves  e no site oficial. 
 

6. RECURSOS 
 

6.1 - Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à 

Comissão, uma única vez, no prazo comum de 01 (um) dia, a contar a publicação. 
 

6.2 - O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal, conforme anexo VII. 
 

6.3 - Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, 

permitindo-se anotações. 
 

6.4 - Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar no rol de selecionados. 

6.5 - Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Secretário 

de Educação do município do Consórcio para julgamento, no prazo de 01 (um) dia, cuja 

decisão deverá ser motivada. 
 

6.6 - A lista final de candidatos (as) selecionados (as) será realizada através da 

publicação do resultado final na sede da Secretaria Municipal de Educação e quadro 

geral de avisos da Prefeitura Municipal de Cel Xavier Chaves. 
 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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7.1 - Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a  

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal de Coronel 

Xavier Chaves para homologação, no prazo de 01 (um) dia. 
 

7.2 - Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos selecionados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 
 

8. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

8.1 - Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo Presidente, será convocado o aprovado, para, no prazo de até 3 (três) 

dias, prorrogável uma única vez, a critério da Administração, comprovar o atendimento 

das seguintes condições: 
 

8.1.1 - Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
 

8.1.2 - Ter idade mínima de 18 anos; 
 

8.1.3 - Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 
 

8.1.4 - Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou que 

acumula com compatibilidade de horários, em conformidade com o que dispõe o art. 37 

da CF. 
 

8.2 - A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por 

telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do 

interessado. 
 

8.3 - Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

condições exigidas para a contratação, será convocado o próximo da lista de 

classificados, observando-se a ordem classificatória crescente. 
 

8.4 - O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será até 31 de 

dezembro de 2016, prorrogável, uma única vez, por igual período. 
 

8.5 - No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderá ser chamado para contratação apenas pelo tempo remanescente, os 

demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1 - Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou  

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
 

9.2 - Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços. 
 

9.3 - Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, 

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme 

dispuser a legislação local. 
 

9.4 - Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

9.5 - Qualquer pedido de esclarecimento, poderá ser solicitado através do e-mail: 

educacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br ou pelo tel: (32) 3357-1235, secretaria 

municipal de educação.  
 

 

                                              Coronel Xavier Chaves , 29 de abril de 2016. 

 

 

Hélder Sávio Silva 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I  
 

QUADRO DE VAGA, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO. 
 
Cargo Total de vaga Escolaridade 

mínima 
exigida 

Jornada de 
trabalho 
semanal 

Vencimento 
mensal (R$) 

Nutricionista 01 Curso 
Superior 

24 horas R$ 1.755,49 

 
 
 

ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
As atribuições a serem desempenhadas pelos contratados relacionam-se ao Programa de 

Alimentação Escolar – PNAE, consistentes em:  

- realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares através 

de avaliação antropométrica e nutricional;  

- atender com elaboração de cardápio especial, avaliação nutricional e monitoramento dos 

alunos em condição de saúde específica com base em recomendações médicas e 

nutricionais, de acordo com a Lei nº 12.982/2014;  

- propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 

articulando-se com a direção e área pedagógica da escola para atividades com conteúdo 

de alimentação e nutrição; 

-  planejar e aplicar testes de aceitabilidade para avaliação da alimentação ofertada;  

- atualizar custos dos cardápios com pesquisa de preços;  

- elaborar e adequar cardápios a partir de pesquisa de aceitabilidade e de acordo com 

custos/evolução do per capita e alterações nos parâmetros nutricionais estabelecidos; 

- realizar visitas técnicas para supervisionar e orientar os processos de aquisição, 

estoque, produção e distribuição de alimentos nas escolas municipais;  
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-supervisionar e orientar as atividades relacionadas à higienização de ambientes, 

armazenamento de alimentos, equipamentos e utensílios das escolas municipais;  

- elaborar e implantar o manual de Boas Práticas para Alimentação Escolar, em 

conformidade com os preceitos estabelecidos pela vigilância sanitária;  

 

- realizar capacitações periódicas com todos os servidores envolvidos com as atividades 

do Programa de Alimentação Escolar nas escolas municipais; 

- promover e participar de reuniões com diretores escolares, produtores rurais, técnicos 

da EMATER e demais envolvidos, para assegurar e potencializar a aquisição de no 

mínimo 30% de alimentos da agricultura familiar, conforme legislação vigente; 

- apurar denúncias relacionadas ao programa;  

-outras correlatas. 
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: 

RG: CPF: 

Telefone (DDD): Celular (DDD): 

Endereço: 

Cidade/UF: 
 

DECLARAÇÃO 

Eu, ________________________________________________, declaro conhecer e 
concordar com todos os princípios do edital de Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2016 e, portanto, candidato-me ao cargo de Nutricionista. Declaro ainda serem 
verdadeiras todas as informações acima listadas e estar ciente de ser minha 
responsabilidade comprová-las quando necessário. 

Coronel Xavier Chaves,________ de _________________ de 2016. 

 

_____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 Eu, ___________________________________________________________, 
responsável pela inscrição n.º______________ do candidato 
____________________________________________, confirmo ter conferido toda a 
documentação apresentada e ter verificado a autenticidade de todos os documentos. 
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Coronel Xavier Chaves, ________ de __________________ de 2016. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do responsável pela inscrição 

 

 

ANEXO IV - CURRÍCULO 
 
 
 

Nome: 

RG: CPF: 

Telefone (DDD): Celular (DDD): 

Endereço: 

Cidade/UF: 
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1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Curso:_______________________________________________________________ 
 
Instituição de Ensino:___________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 

curso:___________________ 
 

2 – PÓS GRADUAÇÃO: 
 

Tipo: (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 
 

Área: _______________________________________________________________ 
 

Instituição de ensino: ___________________________________________________ 
 

Data de início do curso:______________Data de conclusão do 
curso:_________________________ 
 

Tipo: (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 
 

Área: ________________________________________________________________ 
 

Instituição de ensino: ___________________________________________________ 
 

Data de início do curso:_______________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 

Tipo: (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 
 

Área: ___________________________________________________________________ 
 

Instituição de ensino: ___________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 

Tipo: (  ) Especialização  (  ) Mestrado  (  ) Doutorado 
 

Área: _________________________________________________________________ 
 

Instituição de ensino: ___________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 
 
 

3 - CURSOS RELACIONADOS COM O CARGO DE NUTRIÇÃO 
 
Curso:___________________________________________________________________ 
 
Instituição de Ensino:_______________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
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Carga horária:________________ 
 
Curso:___________________________________________________________________ 
 
Instituição de Ensino:_______________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 
Carga horária:________________ 
 
Curso:__________________________________________________________________ 
 
Instituição de Ensino:______________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 
Carga horária:________________ 
 
Curso:___________________________________________________________________ 
 
Instituição de Ensino:_______________________________________________________ 
 
Data de início do curso:________________Data de conclusão do 
curso:___________________ 
 
Carga horária:________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

1) Atividade/função_______________________________________________________ 
 
Empresa/ente público ______________________________________________________ 
 
Data de início:_________________ Data da saída:_______________________________ 
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2) Atividade/função________________________________________________________ 
 
Empresa/ente público ______________________________________________________ 
Data de início:_________________ Data da saída:_______________________________ 
 
3) Atividade/função________________________________________________________ 
 
Empresa/ente público ______________________________________________________ 
 
Data de início:_________________ Data da saída:_______________________________ 
 
4) Atividade/função________________________________________________________ 
 
Empresa/ente público ______________________________________________________ 
 
Data de início__________________ Data da saída:_______________________________ 
 
5) Atividade/função________________________________________________________ 
 
Empresa/ente público ______________________________________________________ 
 
Data de início:__________________ Data da saída:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRICULO 
 
 

Experiência 
Profissional 
específica na área 
nos últimos 03 (três) 
anos completos, 

Declaração da 
Instituição em 
documento original 
ou cópia autenticada 

07(sete) pontos por 
ano completo até o 
limite de 03 (três) 
anos, totalizando 21 
(vinte e um) pontos.  

01 (um) ano 
completo: 07 (sete) 
pontos;  
02 (dois) anos 
completos: 14 
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contados até a data 
de publicação deste 
edital.  

(quatorze) pontos;  
03 (três) anos 
completos: 21 (vinte e 
um) pontos  

 
Formação superior 
àquela exigida como 
pré-requisito  

Diploma, Histórico 
Escolar de instituição 
e/ou curso 
reconhecido pelo 
MEC.  

NIVEL SUPERIOR  
Especialização, 
Mestrado ou 
Doutorado = 05 
(cinco) pontos;  

- Especialização: 
Acima de 360 horas, 
em instituição 
reconhecida pelo 
MEC.  
- Pontuação não 
cumulativa. Será 
considerada a maior.  

 
Capacitação ou 
Formação nos 
últimos 03 (três) anos 
contados até a data 
de publicação deste 
Edital (Cursos, 
Seminários, 
Congressos, 
Treinamentos e etc).  

 
Declaração ou 
Certificado com 
histórico, data e 
carga horária.  

 
Até 30 horas = 
03(três) pontos  
De 31 a 60 = 06(seis) 
pontos  
De 61 a 90 = 
09(nove) pontos  
Mais de 90 = 10(dez) 
pontos  
Certificados de 
Congresso e 
seminários em que 
conste carga horária 
em dias , serão 
considerados 8(oito) 
horas por dia.  

 
- Não serão 
computados cursos 
do ciclo de 
escolaridade formal.  
- A pontuação será 
cumulativa até o 
limite de 10 (dez) 
pontos.  

 


