
CARGO ATRIBUIÇÕES NÚMERO

DE VAGAS

Nutricionista Programar, elaborar e avaliar os cardápios, observando o seguinte: adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, respeito aos hábitos alimentares de cada

localidade e à sua vocação agrícola, utilização de produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-elaborados e aos in-natura. Calcular os parâmetros

nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional  e necessidades nutricionais  específicas,  definindo a quantidade e qualidade dos

alimentos, planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra,  armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos,

observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias. Planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de alimentos atípicos ao hábito

alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos,

científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados. Estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que

recebam o atendimento adequado. Elaborar o plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento

das atribuições. Elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para o Serviço de Alimentação. Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive

promovendo a consciência ecológica e ambiental. Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas atividades. Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

01 vaga

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL Nº 07/GEMED/GAB, DE 06 DE JUNHO DE 2019

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí - MS, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, inciso IV, do art. 2º da Lei Municipal nº 934/99, de 15 de setembro de 1999 e Decreto nº 47 de 28 de maio de 2019, torna público para
conhecimento dos interessados a abertura das inscrições do Processo Seletivo para o cargo de Nutricionista para atuar na Gerência Municipal de
Educação e Cultura, em atendimento às Unidades Escolares, sob regime de contratação temporária para substituição em Licença Maternidade.

1. DA INSCRIÇÃO:

1.1 A inscrição será realizada na Gerência Municipal de Educação e Cultura, localizada na Avenida Amélia Fukuda n°82, Centro, Naviraí - MS, nas
seguintes datas e horários: 12 e 13 de junho de 2019. Horário: 07h às 10h das 13h às 16h.

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
2.1 O candidato deverá atender aos seguintes requisitos:
2.1.1 Nutricionista: Curso Superior em Nutrição e Registro no Conselho da categoria respectivo.
2.2 A inscrição deverá ser realizada pessoalmente ou por meio de procuração pública ou particular, com firma reconhecida em cartório, elaborada
especificamente para este fim.

3. DAS VAGAS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

4 O candidato, no ato da inscrição, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) RG;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) carteira de trabalho e previdência social – CTPS
e) Comprovante do atendimento dos requisitos do cargo, conforme item 2;
f) Comprovantes de titulação, conforme item 6.1 deste Edital.

4.1 Os documentos apresentados no ato de inscrição, não poderão ser substituídos ou acrescidos por outros títulos aos já apresentados.

5 O candidato, no ato da contratação, deverá entregar:
I – cópia dos seguintes documentos acompanhados dos originais:
a) RG;
b) CPF;
c) Título de Eleitor;
d) comprovante de quitação eleitoral (2018);
e) PIS/PASEP;
f) carteira de trabalho e previdência social – CTPS
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) certidão de nascimento dos filhos;
i) reservista, se do sexo masculino;
j) Comprovante de escolaridade;
II – declaração de não acúmulo de cargo ou função pública;
III – Comprovantes de titulação, conforme item 6.1 deste Edital.
IV – Comprovante de conta bancária da Caixa Econômica Federal.

6. DO PROCESSO SELETIVO:
6.1 O Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios:
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CARGO NUTRICIONISTA

Item TÍTULO PONTUAÇÃO

1 TEMPO DE SERVIÇO Unidade Máx.

1.1. Certidão, Declaração, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) comprobatória de tempo de serviço prestado na área de atuação. 01 ponto por mês trabalhado 60 

2 CURSOS DE CAPACITAÇÃO

2.1. Diploma de Pós-graduação especialização lato sensu na área de atuação. 01 05

2.2 Diploma de Pós-graduação curso de Mestrado na área de atuação. 01 10

2.3 Diploma de Pós-graduação curso de Doutorado na área de atuação. 01 15

2.4. Certificados de participação em cursos de atualização e capacitação na área de atuação, a partir de 2014, com carga horária mínima de 20horas 05 pontos por curso 10

6.2 Em caso de empate, no processo seletivo, serão critérios para desempate:
I – maior tempo de experiência;
II – maior idade.
6.3 O processo seletivo terá validade de um ano.
6.4 A relação seletiva dos profissionais inscritos será publicada até o dia 14 de junho de 2019, no Órgão Oficial de Publicação do Município de
Naviraí - MS (www.diariomunicipal.com.br/assomasul) e fixado no mural de divulgação da Gerência Municipal de Educação e Cultura.

7. DO RECURSO:
7.1 Do Resultado Preliminar, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias, contados do primeiro dia útil após a sua publicação no Órgão Oficial de
Publicação do Município de Naviraí/MS (www.diariomunicipal.com.br/assomasul).

7.2 No recurso deverá constar o nome do candidato, a função a que concorre e a justificativa pormenorizada do recurso, sendo vedada a juntada de
documentos posteriores, conforme modelo de formulário (Anexo I).
7.3 A resposta do recurso impetrado pelo candidato será publicada até o dia 19 de junho de 2019, no Órgão Oficial de Publicação do Município de
Naviraí/MS (www.diariomunicipal.com.br/assomasul).

8. DOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO:
8.1 Fica impedido de ser contratado:
a) O ocupante de cargo público que implique em acumulação ilícita de cargos;
b) Servidor aposentado por invalidez, aposentadoria compulsória ou voluntária (Federal, Estadual ou Municipal);
c) Servidor administrativo (Federal, Estadual ou Municipal);
d) Militar ou estrangeiro não naturalizado.

9. DA CONTRATAÇÃO:
9.1 O candidato, no ato da convocação para o exercício da função, deverá entregar ainda:
9.1.1 Atestado médico comprovando que se encontra em perfeita saúde física e mental para o exercício da função a que se candidata.
9.2 A contratação para o cargo de Nutricionista previsto neste Edital terá jornada semanal de 40 horas.
9.3 A remuneração será a constante na Lei Complementar n° 01/2018.
9.4 As vagas que porventura surgirem durante o período de validade do Processo Seletivo, sejam por aumento de demanda ou para substituição a
detentor de cargo legalmente afastado ou licenciado serão providas por candidatos habilitados, obedecida a ordem de classificação.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 O presente processo seletivo para contratação temporária por tempo determinado seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao
candidato  classificado  o  direito  automático  de  contratação,  ficando  o  ato  de  contratação  condicionada  à  observância  das  disposições  legais
pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração, gerando para o candidato apenas a expectativa de direito para a contratação,
em caráter temporário, por tempo determinado.
10.2  É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo
seletivo, sendo publicados no Órgão Oficial de Publicação do Município de Naviraí/MS (www.diariomunicipal.com.br/assomasul) e fixação no
mural de divulgação da Gerência Municipal de Educação e Cultura.
10.3 O candidato classificado que não puder assumir, deverá assinar o termo de desistência da classificação, em formulário próprio fornecido pela
Gerência Municipal de Educação e Cultura.
10.4 O candidato classificado obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone perante a Secretaria da Gerência Municipal de Educação e
Cultura – GEMED.
10.5 Eventuais dúvidas quanto à interpretação deste Edital serão esclarecidas por esta Gerência Municipal de Educação e Cultura.
10.6 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí/MS, 06 de junho de 2019

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Gerente Municipal de Educação e Cultura.

ANEXO I

RECURSO
Eu,.............. Registro de identidadenº...........CPF............,Endereço.........apresento RECURSO junto a Comissão responsável pelo Processo Seletivo
para o cargo de ........
A decisão objeto de contestação é.................
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(explicitar a decisão que está contestando).
Os argumentos/justificativa com os quais contesto a referida decisão são..........................................

Naviraí, ...... de.............de 2019.

Assinatura do recorrente

Publicado por:
Celina Espinosa Perez

Código Identificador:BF305C5C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul no dia 07/06/2019. Edição 2367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/
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