Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO– 18/2018
Projeto:
Objeto

Requisitos de
qualificação:

Descrição do
Serviço Prestado:

PROMOCAO
DE
ATIVIDADES
DE
CAPACITACAO
SOBRE
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E EDUCACAO
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - 23078.025906/2016-12
Contratação de profissional autônomo para avaliação de curso EAD em
Segurança Alimentar e Nutricional
Qualificação e Experiência Profissional:
 Formação em nível superior e pós-graduação, preferencialmente na
área de desenvolvimento rural.
 Atuação em projetos e/ou atividades na área de segurança
alimentar e nutricional.
 Experiência docente em temas relacionados ao desenvolvimento
rural e/ou segurança alimentar e nutricional.
 Experiência docente no ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
 Certidão Negativa da Receita Federal.
 Certidão Negativa de Execução Patrimonial do domicílio do
contratado.
 Cadastro fiscal do ISS – Prefeitura de Porto Alegre.
Acompanhamento e avaliação de curso de extensão na modalidade a
distância sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Deverá ser entregue um relatório com resultados qualitativos e
quantitativos de execução do curso, com proposição de ajustes para o
formato MOOC (Curso Online Aberto e Massivo), que será atestado pela
coordenação do projeto.
Vaga:
 1 vaga para Porto Alegre.

Nome do
supervisor:
Período de
execução do
serviço:

Laura Wunsch

30 dias (01/10/18 a 31/10/18)

Remuneração:

R$ 12.000,00 (bruto) – Pagamento através de 01 (uma) RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo)

Forma de
contratação:

Seleção Pública (Será assinado um termo de contrato)

Cronograma
12/09/2018
12/08/2018 à 19/09/2018

Publicação do edital –
www.feeng.ufrgs.br
Inscrições dos candidatos mediante envio
de currículo para e-mail –
laura.wunsch@ufrgs.br
1

Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS

24/09/2018
25/09/2018
25/09/2018 à 27/09/2018

28/09/2018

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
Homologação do resultado final no site
www.feeng.ufrgs.br
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Formulário para interposição de recurso relativo ao Edital 18/2018 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 2018.

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

RECEBIDO em......../......./...20........
por..................................................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso)
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