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EDITAL

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
(IFSULDEMINAS), por meio do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE IFSULDEMINAS) e com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), no uso de suas atribuições, torna público o processo de seleção para
participação no curso de Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no
âmbito da Rede Municipal de Educação de Minas Gerais com foco na aquisição de produtos
da agricultura familiar. O curso ocorrerá na modalidade a distância, de acordo com a
regulamentação do presente edital.

1. DO NÚMERO DE VAGAS

1.1 O curso de Gestão do PNAE, com foco na aquisição de produtos da agricultura familiar,
será ofertado para os servidores da Rede Municipal de Educação de Minas Gerais, sendo
distribuídas 300 vagas.

2. PÚBLICO ALVO

2 . 1 Profissionais da rede municipal que atuam no PNAE e membros do Conselho
de Alimentação Escolar (CAE).

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I – Conhecendo o PNAE: Alimentação escolar de qualidade enquanto direito;

Unidade II – Alimentação e Nutrição;

Unidade III – Gestão e operacionalização do PNAE;

Unidade IV – Agricultura familiar;

Unidade V – A prestação de contas no âmbito do PNAE ;

Unidade VI – Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

3. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO

3.1 O período de inscrição e a duração do curso estão indicados no cronograma constante
no Anexo I deste edital.

3.2 As inscrições serão realizadas, via formulário eletrônico, disponível no seguinte
endereço: https://forms.gle/7B1QqVgTHu3wpLqs7

3.3 O preenchimento e a veracidade das informações do formulário de inscrição é de total

https://forms.gle/7B1QqVgTHu3wpLqs7


responsabilidade do candidato.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 A seleção dos candidatos será realizada, considerando:

estar atuando no PNAE (CAE, RT, licitação e compras e outras atuações relacionadas
ao PNAE);

atendimento ao maior número possível de entidades;

atendimento ao maior número possível de municípios;

ordem de inscrição.

5. DO RESULTADO

5.1 O resultado preliminar com a lista de selecionados será divulgado no endereço
eletrônico: www.ifsuldeminas.edu.br, conforme cronograma do Anexo I deste Edital.

5.2 O candidato poderá interpor recurso pelo e-mail suporte.pnae@ifsuldeminas.edu.br,
conforme prazo previsto no cronograma do Anexo I. No e-mail deverão ser especificadas
todas as informações que permitam a identificação do candidato, tais como: nome
completo, município, entidade e o item/motivo no qual o candidato está interpondo recurso.

5.3 O resultado final será divulgado em data indicada no cronograma constante do Anexo I
deste Edital no endereço eletrônico da Reitoria do IFSULDEMINAS: www.ifsuldeminas.edu.br.

5.4 O acompanhamento do resultado será de inteira responsabilidade do candidato.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas neste
Edital.

6.2 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela Comissão organizadora do curso,
formada por servidores do IFSULDEMINAS.

6.3 O IFSULDEMINAS reserva-se o direito de cancelar, anular ou adiar o Processo de Seleção
por motivo de força maior, a critério do próprio Instituto, dando ampla divulgação de seus
atos e de eventuais providências a serem tomadas pelos candidatos que já tenham
efetivado sua inscrição.

6.4 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares ou retificações que venham a ser publicadas pelo IFSULDEMINAS, antes do
resultado final do trâmite.

6.5 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico
suporte.pnae@ifsuldeminas.edu.br ou pelo telefone (35) 3449-6259.

Pouso Alegre, 16 de agosto de 2021.

Marcelo Bregagnoli

Reitor

http://www.ifsuldeminas.edu.br/


Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

ANEXO I

Quadro 1. Cronograma de eventos referentes ao Curso de Gestão do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.

CRONOGRAMA GERAL

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES

EVENTO DATA/PERÍODO

Inscrição para o Processo Seletivo 16/08/20121 a 30/08/2021

Divulgação do resultado preliminar 09/09/2021

Recursos 09/09/2021 a 12/09/2021

Divulgação do resultado final 13/09/2021

2. REALIZAÇÃO DO CURSO

Início do curso (ambientação) 20/09/2021

Aula Inaugural (virtual) 21/09/2021 (19h)

Seminário de encerramento (virtual) 17/11/2021 (19h)

Previsão de Término do Curso 21/11/2021
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