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2º RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº02 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
O Diretor Presidente da FADEMA, no uso de suas atribuições estatutárias, retifica o Edital em epígrafe, 
em especial, a Primeira e Segunda Fases, a Tabela 2 e Anexos I e II (cronograma), em função disso, 
prorroga as inscrições, nos termos abaixo transcritos. 
 
Retificação sobre Inscrições:  
Leia-se 
As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas de 07/02/2019 a 19/02/2019 até 23h59. 
 
Retificação sobre a 1ª Fase 
Leia-se 
4.2. A primeira fase eliminatória, habilitatória e classificatória, constando de prova de títulos e 
experiência profissional. Serão habilitados para a segunda fase, os quatro mais pontuados, 
desclassificados os demais sendo a pontuação atribuída conforme descrição da Tabela 2. 
 

Retificação sobre a 2ª Fase 

Leia-se 

4.14- A segunda fase será a de entrevista presencial ou à distância, com os classificados na primeira fase, 
conforme item 4.2. 
 
Retificação sobre a Tabela 2 
Leia-se 
 

Tabela 2 – Pontuação da análise de currículo 
Código de 

Avaliação 
Descrição Pontuação 

Pontuação 

máxima 
 
T 

 
T1 

Diploma de Pós-Graduação, sendo considerado apenas 
o de maior nível acadêmico 

Especialização 05  
25 Mestrado 10 

Doutorado 25 
 
 
 

E 

E1 
Experiência profissional comprovada na
 área de planejamento, execução, 
avaliação ou assessoria de políticas públicas, 
preferencialmente no PNAE, com ênfase em rotinas 
administrativas e jurídicas referentes às compras 
públicas da agricultura familiar, segurança alimentar e 
nutricional.  
Experiência no PNAE como gestor, Nutricionista 
Responsável Técnico (RT) ou Quadro Técnico (QT) 
e/ou tenha atuado diretamente como nutricionista no 
PNAE. na área de alimentação escolar e segurança 
alimentar e nutricional; 
Participação como membro do CAE- Conselho de 

1,0 ponto por mês 20 
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Administração escolar. 

E2 
Experiência profissional comprovada na função 
específica de atuação com tutor, palestrante, 
conferencista, instrutor, pontuado por evento. 
Experiência com extensionista rural, pontuado por mês.  

0,5 ponto por 
evento/mês 

25 

E3 Experiência comprovada em realização de pesquisa,  
elaboração e publicação de materiais educativos, artigos 
em revista científica e congressos, organização e 
realização de eventos e ações educativas, e participação 
de cursos, todos com a temática de alimentação e 
nutrição escolar, segurança alimentar e nutricional ou 
PNAE; 

0,2 ponto por 
pesquisa, material, 
artigo, evento, curso 

10 

 E 4 Experiência profissional com o PNAE, atuando como 
agente em CECANEs  

1,0 ponto por mês 20 

Total 100 
LEGENDA: 
T = Titulação 
E = Experiência Profissional 
 

Retificação sobre o Anexo I 
Leia-se 

ANEXO I 
 

EDITAL Nº 02 de 05 de Fevereiro de 2019 
CRONOGRAMA 

 
EVENTO DATA/PERÍODO MODO/LOCAL DE 

OPERAÇÃO 
Inscrição para o Processo Seletivo 07/02/2019 a 

19/02/2019 
Via e-mail 

Divulgação do resultado 1ª Fase 20/02/2019 Site da FADEMA /IF 
Inconfidentes 

Recurso da 1ª Fase 21/02/2019 Via e-mail 
Resultado Recurso 1ª Fase 22/02/2019 Site da FADEMA/ IF 

Inconfidentes 
Realização Entrevista 2ª Fase  27/02/2019 Presencial/à distância 
Divulgação do resultado final 28/02/2019 Site da FADEMA/ IF 

Inconfidentes 
Recurso da 2ª Fase 01/03/2019 Via e-mail 
Resultado Recurso Final 07/03/2019 Site da FADEMA / IF 

Inconfidentes 
Previsão Reunião presencial com os 
Selecionados e Equipe CECANE 2019 

11 a 15/03/2019 Sede do CECANE – 
IFSULDEMINAS 

CAMPUS 
INCONFIDENTES 

Início das atividades   11/03/2019 Sede do CECANE – 
IFSULDEMINAS 
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CAMPUS 
INCONFIDENTES 

 
 
Retificação sobre o Anexo II 
Leia-se 

Anexo II – Edital 02 de 05 de Fevereiro de 2019 – Ficha de Inscrição 
IDENTIFICAÇÃO  

 
 

Cole aqui a 
fotografia 3x4 

Vaga/ Função:  

Unidade de Atuação:  

Nome do Candidato:  

Logradouro:  

nº:  Complemento:  Bairro:  

Município:  CEP:  UF:  

Telefone 1: (     )  Whatsapp: ( )  

E-mail:  Data de Nascto:    

R.G:  CPF:  

 
PONTUAÇÃO DECLARADA – Preenchimento obrigatório pelo candidato 

 
Código de 
Avaliação Declaração de titulação e experiência Pontuação 

Pontuação 

declarada 

 
T 

 
T1 

Diploma de Pós-Graduação, sendo considerado apenas o de maior nível 
acadêmico,  

Especialização 05  
 Mestrado 10 

Doutorado 25 
 
 
 

E 

E1 
Experiência profissional comprovada na área de 
planejamento, execução, avaliação ou assessoria de políticas públicas, 
preferencialmente no PNAE, com ênfase em rotinas administrativas e 
jurídicas referentes às compras públicas da agricultura familiar, segurança 
alimentar e nutricional.  
Experiência no PNAE como gestor, Nutricionista Responsável Técnico 
(RT) ou Quadro Técnico (QT) e/ou tenha atuado diretamente como 
nutricionista no PNAE. na área de alimentação escolar e segurança 
alimentar e nutricional; 
Participação como membro do CAE- Conselho de Alimentação escolar. 

1,0 ponto por mês  

E2 
Experiência profissional comprovada na função específica de atuação com 
tutor, palestrante, conferencista, instrutor, pontuado por evento 
Experiência com extensionista rural, pontuado por mês.  

0,5 ponto por evento/mês  

E3 Experiência comprovada em realização de pesquisa,  elaboração e 
publicação de materiais educativos, artigos em revista científica e 
congressos, organização e realização de eventos e ações educativas, e 
participação de cursos, todos com a temática de alimentação e nutrição 
escolar, segurança alimentar e nutricional ou PNAE; 

0,2 ponto por pesquisa, 
material, artigo, evento, curso 

 

 E 4 Experiência profissional com o PNAE, atuando como agente em CECANEs  1,0 ponto por mês  

Total  
 
Fase 2 
 Declaro meu interesse em realizar entrevista da 2ª fase de forma: 
 
 (     ) presencial, na sede da FADEMA, no endereço Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – 
Machado/MG. 
  
 (     ) à distância, via web conferência, sob minha responsabilidade as questões técnicas de conexão. 
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Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e preencho plenamente os requisitos 
descritos; Declaro concordar e aceitar todo o teor e as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais não 
poderei alegar desconhecimento. 

Data  /  /   
 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

Publique-se. 

 

 
Machado, 14 de Fevereiro de 2019. 

 

 
Luciano Olinto Alves 
Diretor Presidente 

FADEMA 


