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1º RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº02 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O Diretor Presidente da FADEMA, no uso de suas atribuições estatutárias, retifica o Anexo II do Edital 
acima descrito, nos termos abaixo transcritos. 
 
Onde se lê: 

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 15 
 
 
 

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.  
Para nutricionistas: 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; 

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 profissional comprovada em  pesquisa ou desenvolvimento, 
com destaque para elaboração de materiais educativos, realização de ações 
educativas em alimentação e nutrição;  

0,2 ponto por 
ação/material/pesquisa 

 

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

L L1 Distância da residência ao município de Inconfidentes-MG.  1 a 50,99 KM 5  

L2 Distância da residência ao município de Inconfidentes-MG.  51 a 75,99 KM 3  

L3 Distância da residência ao município de Inconfidentes-MG.  76 a 100,99 
KM 

2  

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. 
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 (     ) à distância, via web conferência, sob minha responsabilidade as questões técnicas de conexão. 
 

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) 
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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 15 
 
 
 

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.  
Para nutricionistas: 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; 

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 profissional comprovada em  pesquisa ou desenvolvimento, 
com destaque para elaboração de materiais educativos, realização de ações 
educativas em alimentação e nutrição;  

0,2 ponto por 
ação/material/pesquisa 

 

 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. 
 

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) 
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Machado, 07 de Fevereiro de 2019. 

 

 
Luciano Olinto Alves 
Diretor Presidente 

FADEMA 


