ERRATA - EDITAL 002/2019
Processo Seletivo - Agentes do PNAE
A comissão de seleção do processo seletivo comunica alteração no item 5.1 do edital 02/2019:
ONDE LÊ-SE:
5. Da Distribuição das Vagas e Remuneração
5.1. A distribuição dos cargos, número de vaga por profissionais habilitados e respectiva
remuneração estão dispostos no quadro abaixo:
Cargo
Agente
PNAE

do

Profissionais
habilitados a
participar

Número de
vagas

Nutricionista

02

¹Período
PREVISTO para
execução

Remuneração

Setembro 2019 a
Dezembro de 2019

R$ 1.800,00²

¹ O período previsto para o início das atividades de campo (visitas aos municípios e formação
dos atores sociais) poderá sofrer alterações, a depender de demandas do CECANE-UFRB e
informações disponibilizadas pelo FNDE.
² Valor pago por produto definido no contrato, está em conformidade com os critérios
remuneratórios da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX).
5.2. Os Agentes PNAE serão contratados por produto, entendendo-se produto como cada assessoria
e/ou formação realizada.
LEIA-SE:
5. Da Distribuição das Vagas e Remuneração
5.1. A distribuição dos cargos, número de vaga por profissionais habilitados e respectiva
remuneração estão dispostos no quadro abaixo:
Cargo
Agente
PNAE

do

Profissionais
habilitados a
participar

Número de
vagas

Nutricionista

02

¹Período
PREVISTO para
execução

Remuneração

Setembro 2019 a
Dezembro de 2019

R$ 1.800,00²

¹ O período previsto para o início das atividades de campo (visitas aos municípios e formação
dos atores sociais) poderá sofrer alterações, a depender de demandas do CECANE-UFRB e
informações disponibilizadas pelo FNDE.
² Valor pago por assessoria definido no contrato, está em conformidade com os critérios
remuneratórios da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX).
5.2. Os Agentes PNAE serão contratados por produto, entendendo-se produto como duas
assessorias e/ou formações realizadas.

Santo Antônio de Jesus, 22 de Agosto de 2019.

Profa. Dra. Sheila Monteiro Brito
Coordenadora de Gestão do Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar - FNDE / UFRB

