EDITAL CONAN Nº 1/2021
A Comissão Organizadora do V Congresso Nacional em Alimentos e Nutrição - V
CONAN torna pública a seleção de bolsistas para a participação na Comissão
Organizadora conforme estabelecido neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção visa ao preenchimento de 2 (duas) vagas na Comissão Organizadora
do V CONAN.
1.2 A vigência das vagas é de abril a outubro de 2021. Não há possibilidade de
renovação.
2 DOS REQUISITOS
2.1 O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I.
Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação na
Escola de Nutrição da UFOP do momento da inscrição até a finalização do
congresso (outubro 2021);
II.
Rendimento acadêmico superior a 6 (seis);
III.
Não possuir outra modalidade de bolsa, exceto àquelas vinculadas às ações
da PRACE;
IV.
Ter disponibilidade de 12 (horas) semanais;
V.
Ter cumprido no mínimo 300 horas do curso de graduação;
VI.
Ter cumprido no máximo 80% da carga horária total do curso de graduação;
VII.
É desejável a participação anterior na organização de eventos científicos e
VIII.
acadêmicos da Escola de Nutrição.
IX.
VIII.É desejável o conhecimento de ferramentas vinculadas a redes sociais,
edição de vídeos e pacote do google drive (documentos, planilhas e etc)
§ 1º Estará impedido de participar da seleção às bolsas o candidato em situação de
inadimplência ou débito de qualquer natureza com a UFOP.
3 DAS VAGAS DISPONÍVEIS E ATIVIDADE
3.1 Serão ofertadas vagas para estudantes de Graduação vinculados à Escola de
Nutrição, sendo distribuídas da seguinte forma:
3.1.1 1 (uma) vaga para Ciência e Tecnologia de Alimentos
3.1.2 1 (uma) vaga para Nutrição.
3.2 Os alunos selecionados serão responsáveis em:
I.
Apoiar a Comissão Organizadora (CO) e Comissão Científica (CC) em suas
demandas específicas;
II.
Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias das comissões;
III.
Relatar as decisões das reuniões para constar em ata;
IV.
Atualizar, juntamente com a secretaria da diretoria, o site e as mídias sociais do
congresso;
V.
Impulsionar a divulgação do evento;
VI.
Verificar e-mails diariamente e encaminhar à comissão específica para auxiliar
nas respostas;
VII.
Apoiar as ações da Comissão Científica:
VIII.
Envio de convite a palestrantes e preparo de material de orientação para
elaboração dos cursos e/ou palestras;
IX.
Fazer uma coletânea de normas de outros eventos científicos;
X.
Elaborar proposta inicial de templates para e-Pôster e apresentação oral
gravada e enviar para avaliação da Comissão Científica;

XI.
XII.
XIII.
3.3

Apoiar na mediação das palestras, mesas redondas e apresentação dos
trabalhos;
Auxiliar os palestrantes no uso dos recursos tecnológicos e da plataforma do
evento;
Apoiar os participantes no uso dos recursos da plataforma do evento.
A critério do colegiado do curso do aluno, o trabalho desempenhado poderá ser
utilizado para cumprir as horas de atividades complementares, respeitando a
normalização de cada curso.

4 DA REMUNERAÇÃO
4.1 Ao selecionado será concedida bolsa mensal no valor de R$400,00 (quatrocentos
reais).
4.2 Os trabalhos serão desenvolvidos preferencialmente de forma remota, podendo
haver trabalhos presenciais caso a situação sanitária permita, seguindo sempre
os protocolos de segurança indicados pelo Comitê de Enfrentamento ao
Coronavírus da UFOP.
5 DA INSCRIÇÃO
5.1 Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição disponível em
https://forms.gle/uHtpidHCFaXWNntG7 e anexar os demais documentos a ele.
5.2
Documentação Necessária:
I.
Formulário de Inscrição preenchido;
II.
Histórico Escolar atualizado;
III.
Comprovante de Matrícula referente ao semestre letivo de 2020-1;
IV.
Currículo atualizado;
V.
Carta de Interesse com no máximo 300 palavras.
6 DA SELEÇÃO
6.1 Critérios de Seleção dos candidatos
I.
Avaliação do desempenho acadêmico do aluno (histórico escolar);
II.
Avaliação da adequação do currículo à atividade a ser desempenhada
III.
Avaliação da Carta de Interesse;
IV.
Entrevistas com os candidatos.
6.2 Etapas de seleção dos candidatos:
I.
Etapa eliminatória: Avaliação do histórico escolar (3 pontos), Avaliação da
adequação do currículo à atividade a ser desempenhada (3 pontos) e carta de
interesse (4 pontos). Serão selecionados para a 2ª etapa, os candidatos com
nota superior à 6 (seis) pontos.
II.
Etapa classificatória: Entrevista individual on-line.
III.
O horário das entrevistas será divulgado no site da ENUT https://enut.ufop.br/
após os resultados da 1ª etapa.
7 DOS RESULTADOS
7.1 Os resultados serão divulgados no seguinte endereço eletrônico
https://enut.ufop.br/.
7.2 Os classificados excedentes poderão ser convocados, na ordem de classificação,
caso haja necessidade pela Instituição, durante o prazo de validade do presente
certame.

8 CRONOGRAMA
Inscrições: de 22 a 28 de março de 2021;
Resultado da 1ª etapa: 29 de março de 2021;
Entrevista com os selecionados: 30 e 31 de março de 2021;
Resultado da 2ª etapa: 01 de abril de 2021;
Início das atividades: 05 de abril de 2021.
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