Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO– 07/2017
Projeto:
Área de atuação
(Cargo):

Requisitos de
qualificação:

Descrição do
Serviço Prestado:

PROMOCAO
DE
ATIVIDADES
DE
CAPACITACAO
SOBRE
SEGURANCA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL E EDUCACAO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL – Convênio 840845/2016
Produção de conteúdos para Capacitação em Segurança Alimentar e
Nutricional
Qualificação e Experiência Profissional:
 Formação em nível superior e pós-graduação preferencialmente na
área de desenvolvimento rural.
 Experiência em projetos e/ou atividades nas áreas de
desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial e/ou segurança
alimentar e nutricional.
 Experiência docente em temas relacionados ao desenvolvimento
rural.
 Experiência docente em ambientes virtuais de aprendizagem,
preferencialmente Moodle.
 Certidão Negativa da Receita Federal (obrigatório).
Produção (elaboração e organização) de 10 (dez) módulos de conteúdos
para capacitação e oficinas (presenciais e a distância) sobre Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN):
1. Histórico e evolução do conceito de SAN no Brasil
2. Equipamentos de SAN
3. Alimentação Adequada e Saudável
4. Desnutrição e/ou obesidade: as duas faces da (in)segurança
alimentar
5. A agricultura urbana e a dimensão urbana
6. Agroecologia e SAN
7. SISAN: CONSEA, CAISAN e planos de SAN
8. O CONSEA no RS
9. Políticas de EAN
10. Políticas de SAN e territórios rurais: o potencial de implantação do
SISAN no Rio Grande do Sul
Cada módulo deve ser composto (nas modalidades presencial e a
distância) de: textos, artigos e materiais teóricos de referência; compêndio
de legislações aplicáveis; recursos audiovisuais; atividades de interação
entre os alunos/participantes; e propostas avaliativas.
Vaga:
 2 vagas para Porto Alegre (uma vaga para módulos 1 a 5 e uma
vaga para módulos de 6 a 10).

Nome do
supervisor:
Período de
execução do
serviço:

Laura Wunsch
30 dias.
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Remuneração:

R$ 11.500,00 (líquido) – Pagamento através de 01 (uma) RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo)

Forma de
contratação:

Seleção Pública

Cronograma
04/07/2017
04/07/2017 à 06/07/2017

10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017 à 12/07/2017

13/07/2017

Publicação do edital –
www.feeng.ufrgs.br
Inscrições dos candidatos mediante envio
de currículo para e-mail –
laura.wunsch@ufrgs.br
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado final no site
www.feeng.ufrgs.br
Prazo para interposição de recursos
através de preenchimento do formulário
anexo e envio escaneado e assinado para
o email – licitacoes_feeng@ufrgs.br
Divulgação do resultado final no site
www.feeng.ufrgs.br
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Formulário para interposição de recurso relativo ao Edital 01/2017 para atuar no
projeto “PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO SOBRE SEGURANCA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL –
Convênio 840845/2016”.

Eu,...........................................................................................,

portador

do

documento de identidade nº.................................para concorrer a uma vaga relativa a
xxxxxxxxxxxxxx, a ser prestado para o projeto intitulado “PROMOCAO DE ATIVIDADES
DE

CAPACITACAO

SOBRE

SEGURANCA

ALIMENTAR

E

NUTRICIONAL

E

EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL – Convênio 840845/2016”, apresento o
presente recurso:
A decisão objeto de contestação é............................................................................
...................................................................................... ( explicitar a decisão que está contestando).
Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisão

são:

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Porto Alegre ,......de......................de 2017.

...................................................
Assinatura do candidato

RECEBIDO em......../......./...200........
por..................................................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso)
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