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EDITAL CRN9 Nº 2/2021 

 

Edital de seleção de experiências exitosas de Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética 

(TND) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região/CRN9, autarquia sem fins lucrativos, de 

interesse público, órgão do Sistema CFN/CRN, com sede em Belo Horizonte, Rua Maranhão, 310, 

4° Andar, Santa Efigênia, CEP: 30150-330, torna público o edital de seleção de experiências exitosas 

realizadas por Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética (TND) atuantes no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente instrumento consiste em um processo seletivo para premiação de experiências exitosas 

realizadas por Nutricionistas e TND atuantes Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

inscritos nos termos deste Edital. O objetivo da seleção é valorizar e dar visibilidade ao trabalho 

desenvolvido por estes profissionais no estado de Minas Gerais, com foco no atendimento à legislação 

e na superação de desafios para execução do PNAE.  

 

2. DOS PARTICIPANTES 

 

2.1 Nutricionistas responsáveis técnicos (RT), Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética 

membros do quadro técnico (QT) do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1 Serão compreendidas como experiências exitosas, os relatos escritos pelos participantes de 

experiências realizadas no estado de Minas Gerais, que se enquadrem em alguma das temáticas do 

Quadro disposto no item 5.1. 
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3.2 O Edital de abertura deste Processo Seletivo será publicado em Diário Oficial e integralmente no 

site oficial do CRN9 (https://crn9.org.br) antes do início das inscrições. O CRN9, se entender pela 

conveniência, de forma complementar, dará notícia via suas redes sociais. 

3.3 A seleção das experiências ficará sob a responsabilidade de uma Comissão Julgadora, 

formalmente instituída pela Diretoria do CRN9, cujas reuniões e deliberações serão objeto de 

registros em atas. 

3.4 Serão selecionadas as 12 (doze) melhores experiências inscritas de acordo com a região 

administrativa onde os profissionais atuam, sendo premiadas as 3 (três) experiências com maior 

pontuação. 

3.5 As experiências exitosas selecionadas poderão compor um livro digital sobre experiências 

exitosas de Nutricionistas e TND no PNAE.  

3.6 Todos os atos e decisões inerentes ao processo seletivo, serão publicados no site do CRN9 

(https://crn9.org.br). 

3.7 A inscrição será gratuita e implicará ao participante, o conhecimento prévio e a tácita aceitação 

das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

 

4.1 A inscrição dos relatos de experiências exitosas ocorrerá no período de 26 de abril a 30 de junho 

de 2021. 

4.2 As experiências deverão ter sido realizadas entre janeiro de 2019 e abril de 2021. 

4.3 Estará habilitado a participar dessa seleção, o participante que atenda às seguintes condições: 

a. Possuir inscrição ativa no CRN9 

b. Estar regular com suas obrigações perante o CRN9; 

c. Comprovar vínculo com o PNAE entre os anos de 2019 e 2021. 

d. Apresentar formulário de inscrição devidamente preenchido.

4.4 Os participantes deverão se inscrever no site do CRN9 (https://crn9.org.br) por meio de 

formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/jqZ5a5Z889XHYLNHA 

4.5 Os relatos de experiências não devem conter o nome do participante, identificação do município 

e/ou nenhuma informação que permita sua identificação por parte da Comissão Julgadora. 

https://crn9.org.br/
https://crn9.org.br/
https://crn9.org.br/
https://forms.gle/jqZ5a5Z889XHYLNHA
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4.6 Os relatos de experiências deverão apresentar a seguinte formatação: letra Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm, texto justificado, margens de 2 cm e serem limitados a 6.500 

(seis mil e quinhentos) caracteres totais, incluindo pontuação e espaçamento, conforme Anexo I. 

Poderão ainda, ser adicionadas até 6 fotografias, com qualidade 300 DPI e tamanho A4.   

4.7 A autorização e o consentimento do uso de imagens de pessoas nas fotografias submetidas no 

momento da inscrição são de total responsabilidade dos participantes; 

4.8 Somente o envio do relato de experiência e da documentação comprobatória caracteriza 

efetivamente a inscrição. Os participantes poderão enviar apenas um relato e assumir desde já serem 

os legítimos e exclusivos autores dos relatos de experiências por eles inscritos. 

4.9 Caso um mesmo relato de experiência seja inscrito na seleção por mais de um participante que 

declare ser o único e exclusivo titular dos respectivos direitos intelectuais de autor, as respectivas 

inscrições serão canceladas, em face da impossibilidade da Comissão Julgadora julgar quem detém 

(efetivamente) os direitos autorais do relato em questão. 

4.10  Os relatos apresentados devem ser inéditos. São considerados inéditos os trabalhos ainda não 

publicados, em formato impresso ou eletrônico, sejam artigos, capítulos de livro, comunicação em 

evento. 

4.11 O CRN-9 não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de 

documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como 

por outros fatores que impossibilitem o envio. 

4.12 Após inscrição será encaminhado um e-mail de confirmação para o participante. 

4.13 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 

5. DAS TEMÁTICAS 

 

5.1 Os relatos de experiência deverão ser enquadrados em uma ou mais das 7 (sete) temáticas 

listadas do quadro abaixo: 

 

Temática Descrição 
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1. Educação alimentar e nutricional Ações e atividades criativas de educação alimentar e nutricional, 

que tenham mobilizado de alguma forma os estudantes e 

comunidade escolar, surtindo impacto na formação de hábitos 

alimentares saudáveis.  

2. Inclusão produtiva dos agricultores 

familiares 

 

Ações realizadas com agricultores e por meio de parceria com 

setores públicos e privados (cooperativas, agricultores, 

empresas, sindicatos, associações, órgãos de assistência técnica, 

etc.), a fim de ampliar o fornecimento de alimentos da 

agricultura familiar para a alimentação escolar.  

3. Educação permanente e qualificação 

profissional 

Ações de educação e capacitação envolvendo a equipe 

(Nutricionistas, TND, assistentes, cozinheiras, etc.) e 

conselheiros de alimentação escolar (CAE).  

4. Acesso aos alimentos  Atividades realizadas com o intuito de facilitar o acesso aos 

alimentos pelo público escolar e aumentar a eficiência na 

execução das atividades no PNAE. 

5. Avaliação nutricional Esta temática inclui as ações voltadas para o diagnóstico e 

monitoramento do estado nutricional dos estudantes. 

6. Qualidade nutricional Ações de elaboração de cardápios, fichas técnicas, metodologias 

de aplicação do testes de aceitabilidade, em atendimento à 

legislação do PNAE, à cultura local e às recomendações 

nutricionais. 

7. Segurança Sanitária Ações junto a equipe (Nutricionistas, TND, assistentes, 

cozinheiras, etc.) e/ou agricultores familiares visando 

atendimento às normas sanitárias e implementação de Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos (BPF). 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
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6.1 Encerrado o período de inscrições, a comissão julgadora publicará, no site do CRN9 

(https://crn9.org.br), no prazo de até 5 (cinco) dias, contendo a relação nominal dos nomes dos 

inscritos. 

6.2 Os participantes que não tiverem as suas inscrições deferidas poderão interpor recursos perante a 

comissão, no prazo de dois dias da publicação dos nomes dos inscritos, mediante a apresentação das 

razões que ampararem a sua irresignação pelo e-mail projeto.comidadeverdade.mg@gmail.com 

6.3 No prazo de dois dias do término do prazo de recursos, a comissão, apreciando o recurso, poderá 

reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do participante passará a constar no rol de 

inscrições homologadas. 

6.4 A homologação do resultado final das inscrições será publicada no site do CRN9 

(https://crn9.org.br), no prazo de dois dias, após a decisão dos recursos. 

 

7. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

7.1 Será criada uma Comissão Julgadora para seleção das experiências exitosas de Nutricionistas 

e TND no PNAE, composta de 05 (cinco) membros titulares, cuja área de atuação tenha afinidade 

com algumas das temáticas previstas no item 5.1. 

7.2 Para cada membro titular da Comissão haverá um membro suplente, que será convocado em razão 

de licença do titular. 

7.3 Terão assento na Comissão Julgadora: membros do Grupo de Trabalho (GT) do projeto Comida 

de Verdade na Escola: a importância da Nutrição  e da Agricultura Familiar no PNAE do CRN9 e 

outros membros indicados pelo próprio GT. 

7.4 O(A) presidente da Comissão julgadora será eleito entre os 5 membros titulares. A eleição 

ocorrerá na primeira reunião realizada pela Comissão e será eleito(a) o membro com maioria simples 

e votos. Em caso de empate, o(a) Presidente será o(a) mais idoso(a). 

7.5 Caso algum membro da Comissão se identifique impedido de fazer a avaliação por algum motivo 

este deverá informar ao(a) presidente da comissão, sob pena de nulidade de sua avaliação. 

7.6 A Comissão Julgadora terá o prazo de 30 dias da homologação do resultado final das inscrições, 

para apresentar o resultado preliminar da seleção, que ocorrerá em duas etapas, sendo 1 (uma) 

eliminatória e 1 (uma) classificatória. 

 

https://crn9.org.br/
mailto:projeto.comidadeverdade.mg@gmail.com
https://crn9.org.br/
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8. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

8.1 Etapa Eliminatória 

8.1.1 Serão eliminados  os participantes que não estiverem inscritos no CRN9. 

8.1.2 Serão eliminados os participantes que não estiverem com inscrição regular no CRN9. 

8.1.3 Serão eliminados os participantes que não comprovarem vínculo com o PNAE, entre os anos 

de 2019 e 2021. 

8.1.4 Serão eliminados os participantes que não fizerem o preenchimento completo do formulário 

de inscrição. 

8.1.5 Serão eliminados os relatos de experiências idênticos inscritos por mais de um participante. 

8.1.6 Serão eliminados os relatos de experiências que possuírem a identificação do(a) autor (a) ou 

do local de realização do mesmo. 

8.1.7 Serão eliminados os relatos de experiências realizadas fora do período de janeiro de 2019 e 

abril de 2021. 

8.2 Etapa Classificatória 

8.2.1 A Comissão Julgadora utilizará os critérios listados no quadro abaixo para avaliação da 

pontuação a ser alcançada por cada experiência, com pontuação máxima a ser alcançada de 100 

pontos. Sempre que a resposta à pergunta referente ao critério avaliado for “Sim”, o relato de 

experiência pontuará no respectivo item e sempre que a resposta for “Não”, o relato de experiência 

não pontuará no item avaliado. 

 

Item Critério Pergunta Pontos 

1 Abrangência do relato A experiência contempla mais de 5 temáticas deste 

edital? 

15 

2 Caráter inovador da experiência A experiência é inédita e inovadora? 15 

3 Abrangência do relato A experiência contempla de 2 a 4 temáticas deste 

edital? 

10 
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4 Adequação da temática Há coerência do relato de experiência com a(s) 

temática(s) selecionada? 

10 

5 Emprego da alimentação 

saudável e adequada  

 

A experiência compreende o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as 

tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 

rendimento escolar? 

10 

6 Apoio ao desenvolvimento 

sustentável  

 

Há aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos em âmbito local e 

preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais, priorizando as 

comunidades tradicionais indígenas e de 

remanescentes de quilombos? 

10 

7 Direito à alimentação escolar  

 

A experiência busca garantir a segurança alimentar 

e nutricional dos alunos, com acesso de forma 

igualitária, respeitando as diferenças biológicas 

entre idades e condições de saúde dos alunos que 

necessitem de atenção específica e aqueles que se 

encontrem em vulnerabilidade social?  

10 

8 Universalidade do atendimento  

 

A experiência atende a todos os alunos 

matriculados na rede pública de educação básica? 

10 

9 Participação da comunidade no 

controle social 

 

A iniciativa contou com a participação de diferentes 

atores da comunidade escolar ou órgãos de controle 

social? 

5 

10 Compra de alimentos orgânicos 

e/ou agroecológicos 

A experiência contemplou a aquisição de produtos 

orgânicos e/ou agroecológicos? 

 

5 

 

8.2.2 Serão selecionados pela Comissão Julgadora 2 (dois) relatos de experiência por unidade 

administrativa do CRN9, ou seja, de profissionais atuantes nas regiões assistidas pela Sede em Belo 

Horizonte e pelas 5 Delegacias do órgão localizadas nas cidades de: Ipatinga, Montes Claros, Juiz de 

Fora, Uberlândia e Pouso Alegre. Estes 12 (doze) relatos de experiência serão selecionados 
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considerando a maior pontuação obtida na etapa classificatória e serão dispostos em ordem 

decrescente de pontuação para compor o livro digital. 

8.2.3 Os 3 (três) relatos com maior pontuação, dentre os 12 (doze) selecionados, além de comporem 

o livro digital, serão premiados pelo CRN9. 

8.2.4 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas entre os relatos de 

experiências, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, a experiência que: 

a. Tiver ocorrido a partir de 26 de fevereiro de 2020, face ao período de Pandemia de Covid19. 

b. Apresentar maior percentual de compra de alimentos da agricultura familiar no ano de 2020. 

c. Persistindo o empate, dar-se-á preferência ao participante que tiver a inscrição mais antiga no 

CRN9. 

d. Persistindo o empate, a seleção se dará por sorteio. 

8.2.5 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela Comissão Julgadora, na 

presença dos participantes interessados, os quais serão convocados por e-mail. Em caso de 

impossibilidade de realização do sorteio de forma presencial devido a Pandemia de Covid19, o 

mesmo será realizado por meio remoto. 

8.2.6 O resultado preliminar da seleção, com o resultado das etapas eliminatória e classificatória, 

será publicado no site do CRN9 (https://crn9.org.br) no dia 09/08/2021. 

8.2.7 A classificação preliminar dos relatos de experiências é cabível recurso endereçado à 

Comissão Julgadora, em até 2 (dois) dias após a publicação do resultado preliminar da seleção, por 

meio do e-mail projeto.comidadeverdade.mg@gmail.com 

8.2.8 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 

8.2.9 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela comissão julgadora, o nome do 

participante passará a constar no rol de selecionados. 

8.2.10 Sendo mantida a decisão da comissão, o recurso será encaminhado ao Presidente do CRN9 

para julgamento, por prazo de dois dias úteis, cuja decisão deverá ser motivada. 

8.2.11 O resultado referente aos recursos será divulgado no sítio eletrônico do CRN9 

(https://crn9.org.br) no dia 13/08/2021. 

8.2.12 Devidamente justificados, os prazos para cada uma das etapas previstas neste edital poderão 

ser alterados pela Comissão Julgadora, devendo estes serem publicados no site do CRN9 

(https://crn9.org.br). 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

https://crn9.org.br/
mailto:projeto.comidadeverdade.mg@gmail.com
https://crn9.org.br/
https://crn9.org.br/
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9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição do recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão 

encaminhará o resultado do processo seletivo ao Presidenta do CRN9 para homologação. 

9.2 Homologado o resultado final, será lançado o resultado com a classificação geral dos participantes 

aprovados, que será publicado no site do CRN9 (https://crn9.org.br). 

 

10. DA PREMIAÇÃO 

 

10.1 Todos os 12 (doze) relatos selecionados receberão um certificado constando a sua colocação e 

uma placa de premiação como reconhecimento pelas atividades e ações executadas no PNAE. Os 3 

(três) relatos de experiências com maior pontuação serão convocados para receber a premiação em 

evento a ser realizado pelo CRN9, conforme os itens abaixo:  

a. O primeiro colocado receberá como prêmio: 1 (um) livro relacionado ao Tema: Educação 

Alimentar e Nutricional, um certificado constando a sua colocação e uma placa de premiação como 

reconhecimento pelas atividades e ações executadas no PNAE; 

b. O segundo colocado receberá como prêmio: 1 (um) livro sobre o Tema: Educação Alimentar e 

Nutricional, um certificado constando a sua colocação e uma placa de premiação como 

reconhecimento pelas atividades e ações executadas no PNAE; 

c. O terceiro colocado receberá como prêmio: 1 (um) livro sobre o Tema: Educação Alimentar e 

Nutricional, um certificado constando a sua colocação e uma placa de premiação como 

reconhecimento pelas atividades e ações executadas no PNAE. 

10.2 Todos os 3 (três) autores dos relatos selecionados neste certame serão convidados para expor 

sua experiência por meio de entrevista, em matéria a ser publicada no site do CRN9  

(https://crn9.org.br) e na próxima revista digital do CRN9. 

10.3 Todas as premiações serão adquiridas com recurso dos CRN9. 

 

11. DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrição 26/04/2021 e 30/06/2021 

Homologação das inscrições 05/07/2021 

Período de recursos das inscrições indeferidas 06/07/2021 a 07/07/2021 

https://crn9.org.br/
https://crn9.org.br/
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Homologação final das inscrições 09/07/2021 

Período de seleção das experiências 09/07/2021 a 08/08/2021 

Divulgação do resultado preliminar da seleção 09/08/2021 

Período de recursos do resultado preliminar 10/08/2021 a 11/08/2021 

Divulgação do resultado final da seleção 13/08/2021 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 É de responsabilidade dos inscritos acompanhar o processo de seleção por meio do site do CRN9 

(www.crn9.org.br). 

12.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

participante, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

12.3 É de responsabilidade dos inscritos a veracidade de informações prestadas e a validade da 

documentação apresentada. 

12.4 Todo e qualquer material submetido pelos participantes deverá ser totalmente isento de qualquer 

restrição relativa aos direitos autorais, de imagem e conexos, tanto de terceiros quanto de profissionais 

eventualmente envolvidos em seu desenvolvimento. 

12.5 Não poderão participar desta seleção os cônjuges, ascendentes, descendentes e parentes até 

o 2.º grau dos (as) Conselheiros(as) do CRN9, dos(as) funcionários(as) do CRN9 ou dos membros da 

Comissão Julgadora deste certame. Assim como os (as) Conselheiros(as) do CRN9 também estão 

impedidos de participarem da seleção. 

12.6 O participante que descumprir qualquer ponto deste Edital poderá ter sua inscrição cancelada 

no certame, de acordo com decisão da Presidência do CRN9. 

12.7 Os participantes aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços de e-

mail e telefone. 

12.8 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

 

Belo Horizonte - MG, 26 de abril de 2021. 

 

 

Presidente do CRN9 

http://www.crn9.org.br/
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Anexo I 

 

Título do relato de experiência: 

 

Temática escolhida:  

1 2 3 4 5 6 7 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Obs. Podem ser marcadas mais de uma temática, conforme a abrangência do relato de experiência. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

É importante ter em mente que este relato de experiência terá ampla divulgação e chegará 

às mãos do público externo. Sendo assim, é essencial que a linguagem a ser utilizada deve primar 

pela clareza e objetividade. Para isso, deve-se evitar não só o uso de linguagem técnico-científica 

como também o emprego de termos técnicos muito específicos. O objetivo do relato é mostrar as 

experiências que tiveram êxito e também a sua importância no contexto aplicado, servindo de 

inspiração para novos relatos ou até mesmo para serem replicadas. 

Para organizar o seu relato é importante que você faça resumidamente uma apresentação 

de sua proposta, mostrando os sujeitos nele envolvidos. Depois apresente as etapas, a metodologia 

empregada e os recursos utilizados para a sua realização. Em relação à avaliação, é importante você 

mostrar os critérios empregados para que a sua experiência tenha sucesso. Fale sobre os desafios 

vivenciados e de como você conseguiu superá-los. No seu relato, é essencial falar sobre os resultados 

e o tempo que você levou para alcançá-los. Se você fizer alguma citação bibliográfica, lembre-se de 

que ela deve estar em consonância com as regras da ABNT. 

Os relatos de experiências não devem conter o nome do participante, identificação do 

município e/ou nenhuma informação que permita sua identificação por parte da Comissão Julgadora. 

O seu texto poderá conter no máximo 6.500 caracteres totais (incluindo espaços) e deverá 

apresentar-se em formato A4, com espaçamento 1,5, texto justificado, fonte Times New Roman 12 e 

margens de 2,0 cm. Poderão ser enviadas, no mesmo arquivo, até 6 (seis) imagens referentes à 

experiência relatada com, no mínimo, 300 DPI e em formato A4. Essas imagens não serão 

contabilizadas no trabalho. 


