
EDITAL Nº 01/2021

O Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável vem, por meio deste edital, tornar pública a abertura das
inscrições do Processo Seletivo para contratação de prestador de serviço
para elaboração de um programa estadual, e seu respectivo projeto de lei,
para a implantação de Restaurantes Populares do Mato Grosso do Sul.

A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é um coletivo nacional de organizações
da sociedade civil de interesse público, profissionais, associações e movimentos sociais
com objetivo de desenvolver e fortalecer ações coletivas que contribuam com a realização
do Direito Humano à Alimentação Adequada por meio do avanço em políticas públicas para
a garantia da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar no Brasil. Nossas
referências para construir as mudanças necessárias são as políticas públicas como a
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição e o Guia Alimentar para a População Brasileira.

O Núcleo Mato Grosso do Sul é representado por profissionais atuantes na área de
segurança alimentar e nutricional imbuídos em proteger e promover a alimentação saudável
e adequada em seus diversos cenários.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo se destina à contratação de prestador de serviço para elaboração
de um programa estadual e respectivo projeto de lei com vistas à proposição de um
Equipamento para garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) do Mato Grosso do
Sul (MS).

1.2 Ao ser aprovado, o candidato será convocado para uma reunião online de
direcionamento e início do trabalho, o qual compreenderá o período de 01/09/2021 a
30/11/2021.

1.3 O processo seletivo é destinado à elaboração de um programa estadual e seu
respectivo projeto de lei para a implantação de um Programa de Restaurantes Populares no
Mato Grosso do Sul.

1.4 A contratação do serviço de elaboração do programa estadual e seu respectivo projeto
de lei será remunerada em R$: 1.680,00. O pagamento ocorrerá em duas parcelas iguais,
condicionado à entrega da versão parcial e final dos produtos encomendados.

1.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma do presente
processo. Toda a comunicação será realizada pelo e-mail de cadastro indicado na inscrição
do candidato.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pnan2011.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pnan2011.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf


2. DA VAGA

2.1 É disponibilizada 01 (uma) vaga para contratação de prestação de serviço da
elaboração de programa estadual e seu respectivo projeto de lei, destinada à nutricionistas
que tenham interesse em se desenvolver profissionalmente no âmbito do advocacy social e
contribuir para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) no Mato
Grosso do Sul.

2.2 O Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
reserva-se no direito de não preencher a vaga caso não existam candidatos com perfil
adequado para ocupá-las, bem como expandir o número de aprovados caso seja
necessário. Caso a vaga não seja preenchida, novo edital será publicado.

2.3 Os candidatos classificados, que não ocuparem a vaga disponibilizada, caso desejem,
poderão requisitar a sua participação voluntária na elaboração dos produtos. Será emitida
declaração de participação.

3. DOS PRÉ-REQUISITOS

Os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:

3.1 Ser bacharel em nutrição em Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC). Serão considerados documentos válidos: carteira de registro
profissional no Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª região (CRN-3), diploma ou
declaração de conclusão de curso emitida pela coordenação do curso.

3.2 Residir em Mato Grosso do Sul. Serão considerados documentos válidos: comprovante
de residência (como por exemplo conta atual de água, energia, telefone/internet) em nome
do candidato ou conta em nome do proprietário do imóvel junto à declaração de residência
assinada pelo mesmo (constando o nome completo e RG/CPF do candidato como
residente/inquilino) (Modelo ANEXO I).

4. DAS ATIVIDADES

4.1 Elaborar um programa estadual e respectivo projeto de lei para a implantação de
Restaurantes Populares no Mato Grosso do Sul.

4.2 Participar de reuniões online previamente agendadas com o Núcleo Mato Grosso do Sul
da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 O período de inscrições para o Processo Seletivo será do dia 02 de agosto de 2021 ao
dia 10 de agosto de 2021.



5.2 As inscrições consistem no preenchimento do formulário online disponível pelo
endereço https://forms.gle/oNrF5gBgv1x79CBb9.

5.3 As informações prestadas no formulário de inscrição online, disponível no formulário
online, serão de inteira responsabilidade do candidato, reservado à comissão organizadora
do processo seletivo o direito de excluir aquele que não a preencher de forma correta,
completa e legível.

5.4 Ao se inscrever, o candidato assume o compromisso de não ter conflitos de interesse
com a agenda da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Para mais informações
sobre acesse: https://alimentacaosaudavel.org.br/.

5.5 Ao realizar sua inscrição pelo link, o candidato deverá anexar o documento
comprobatório da formação profissional, documento de identificação com foto para
comprovação de RG e CPF, e comprovante de residência.

5.6 A inscrição será efetivada mediante recebimento do e-mail de confirmação no prazo de
48 horas após a finalização do período de inscrição. É de inteira responsabilidade do
candidato checar seu e-mail neste período. No caso de dúvidas, entrar em contato pelo
e-mail: aliancaalimentacaoms@gmail.com.

5.7 A participação no presente Processo Seletivo não implica em cobrança de taxa em
qualquer etapa.

6. DAS ETAPAS

6.1 O Processo Seletivo será composto por 02 (duas) etapas:

a) Inscrição online: consiste em preencher o formulário online
(https://forms.gle/oNrF5gBgv1x79CBb9), onde constam dados pessoais, documentos
comprobatórios dos pré-requisitos e a redação de um texto.
b) Entrevista individual: será realizada por videoconferência pela Plataforma Google
Meet (https://meet.google.com/okc-ueta-ace). Esta etapa acontecerá entre os dias
16/08/2021 e 27/08/2021 e o candidato será convocado via e-mail com seu respectivo
horário.

6.2 As etapas eliminatórias englobam a inscrição, mediante a comprovação dos
pré-requisitos e a avaliação do texto, e a entrevista individual.

6.3 O resultado de cada etapa será divulgado individualmente para os participantes via
e-mail, no primeiro dia útil seguinte ao encerramento de cada etapa. Entretanto, o resultado
final pode ser antecipado mediante o número de inscritos.

https://forms.gle/oNrF5gBgv1x79CBb9
https://alimentacaosaudavel.org.br/
mailto:aliancaalimentacaoms@gmail.com
https://forms.gle/oNrF5gBgv1x79CBb9
https://meet.google.com/okc-ueta-ace


6.4 O Processo Seletivo será regulado pelas normas contidas no presente edital e será
executado por uma banca composta por membros do Núcleo Mato Grosso do Sul da
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável que não tenham conflitos de interesse com
os candidatos.

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1 Os candidatos serão avaliados de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo Núcleo
Mato Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, sendo eles:

a) Redação de texto sobre as motivações para prestar candidatura à vaga (valor: 10,0):

Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua
Portuguesa. (valor: 0 a 2,0)
Competência II: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar conhecimentos
específicos do campo, fatos, opiniões e argumentos de defesa de um ponto de vista.
Demonstrar coesão e elementos de articulação do conhecimento dos mecanismos
linguísticos necessários para a construção da argumentação. (valor: 0 a 8,0)

b) Entrevista Individual (valor: 10,0): postura, desenvoltura, comunicação, proatividade,
criatividade, comprometimento e alinhamento com os valores da Aliança pela Alimentação
Adequada e Saudável.

8. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

8.1 Implicará na eliminação imediata do candidato:

a) Atrasos superiores a 10 (dez) minutos a partir do horário previamente agendado ou o não
comparecimento do(a) candidato(a) na Entrevista, sem justificativa.
b) Perturbar ou desrespeitar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou os
participantes, incorrendo em comportamento indevido.
c) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo.
d) Apresentar conflitos de interesse com a agenda da Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável.

9. DO RESULTADO

9.1 O resultado será realizado através da média das notas alcançadas no item “Redação de
Texto” e na “Entrevista Individual”, sendo a nota máxima alcançável 10,0 pontos. Os
candidatos classificados serão aqueles que alcançarem nota igual ou superior a 7,0 e serão
classificados em ordem decrescente. Os candidatos excedentes ao número de vagas
constituirão um cadastro reserva à disposição do presente edital.



9.2 O critério de desempate será definido nessa ordem necessariamente: maior nota da
entrevista, maior nota do texto enviado juntamente ao formulário de inscrição e maior idade
do candidato.

9.3 Os candidatos que não avançarem para a etapa seguinte serão comunicados via e-mail.

9.4 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado aos participantes no dia
01/09/2021 por e-mail dos candidatos.

9.5 A interposição de recursos a cada resultado do processo seletivo, deverá ser feita via o
e-mail, aliancaalimentacaoms@gmail.com. As datas de interposição de recursos, bem como
as etapas do presente edital, estão descritas no ANEXO II.

9.6 Para que o candidato aprovado assuma a vaga e assine o contrato de prestação de
serviços com o Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável é necessário que o mesmo apresente cadastro ativo junto ao CRN-3.

9.7 O contrato de prestação de serviços com o Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável não configura vínculo empregatício entre as partes.

10. DAS ETAPAS DE ENTREGA DOS PRODUTOS

10.1 A elaboração do programa e respectivo projeto de lei contempla duas etapas: entrega
da versão preliminar e entrega da versão final dos produtos (condicionadas ao pagamento).
Ambas as versões deverão ser entregues ao Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável, para apreciação dos membros, a fim de validarem seu
conteúdo e forma de apresentação. As datas de entrega dos produtos serão previamente
acordadas com o candidato aprovado e contratado para a prestação do serviço requisitado.

10.2 Os dados bancários para o pagamento das parcelas de acordo com as etapas de
trabalho serão solicitados após contratação do candidato aprovado.

10.3 Detalhes de divulgação e direitos autorais dos produtos encomendados serão
discutidos com o candidato finalista no ato de assinatura do contrato de prestação de
serviço.

11. DO RESSARCIMENTO

11.1 Caso o candidato aprovado não entregue o produto no prazo destinado, o Núcleo Mato
Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável poderá prorrogar a
entrega em até 15 dias.

11.2 Se após o prazo prorrogado, o candidato aprovado ainda não entregar o produto, o
mesmo deverá ressarcir a parcela paga na etapa da entrega parcial pelo Núcleo Mato

mailto:aliancaalimentacaoms@gmail.com


Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e não receberá a parcela
final.

11.3 Após o ressarcimento iniciar-se-á a chamada do quadro reserva.

11.4 Caso não tenha cadastro reserva, um novo edital será iniciado.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos
deste edital.

12.2 Todos os avisos e informações sobre o Processo Seletivo serão dados por e-mail aos
candidatos pelo endereço aliancaalimentacaoms@gmail.com. Eventuais dúvidas deverão
ser esclarecidas pelo mesmo e-mail.

12.3 Todas as datas presentes neste edital estão sujeitas à alteração e serão divulgadas
para conhecimento dos candidatos através do e-mail informado pelo candidato no ato de
sua inscrição.

12.4 Os casos omissos deste edital serão analisados e resolvidos pelo Núcleo Mato Grosso
do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável.

Núcleo Mato Grosso do Sul
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável

Campo Grande/MS, 02 de agosto de 2021.

mailto:aliancaalimentacaoms@gmail.com


ANEXO I

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, __________________________________________________________________, CPF

_________________________, declaro para os devidos fins do EDITAL Nº 01/2021 do

Núcleo Mato Grosso do Sul da Aliança pela Alimentação Adequada e saudável, que

dispõem sobre o Processo Seletivo para contratação de prestação de serviço para

elaboração de um programa e respectivo projeto de lei para implamtação de Restaurantes

Populares em Mato Grosso do Sul, que o

candidato____________________________________________________, inscrito sob

número de CPF __________________, encontra-se domiciliado no endereço

_________________________________________________________________________,

conforme comprovante de residência em anexo à essa declaração.

Declaro também que se falsear essas informações poderei responder pelo crime de
falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848,
de 07/12/1940):

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um
a três anos, e multa, se o documento é particular”.

_____________________, ____ de agosto de 2021.

_______________________________________________________
Assinatura do declarante



ANEXO II

CRONOGRAMA DO EDITAL 01/2021

ETAPAS DATA

Inscrições 02/08/2021 a 10/08/2021

Resultado prévio das inscrições deferidas 11/08/2021

Recursos contra indeferimento das
inscrições

12/08/2021

Homologação das inscrições 13/08/2021

Entrevista individual online 16/08/2021 e 27/08/2021

Resultado final 30/08/2021

Recursos em relação ao resultado final 31/08/2021

Homologação do resultado final 01/09/2021

Reuniões online de direcionamento de
trabalho

01/09/2021 a 30/11/2021


