EDITAL DE CONTRATAÇÃO UMA VAGA
PARA NUTRICIONISTA - COOPERMUNDI

A Associação de Pais Regina Mundi – inscrita no CNPJ 81.271.330/0001-13, localizada nas
dependências do Colégio Coopermundi – Rua Presidente Costa e Silva, 465, Centro de
Dois Vizinhos – Paraná, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está
instaurando processo de contratação de uma nutricionista para prestação de serviços
na cantina da escola.
✓ Para o preenchimento da vaga será observado:
1. O presente, tem por objetivo o contrato de uma nutricionista, sendo que a mesma
deverá preencher os requisitos abaixo:
▪ Certificado de conclusão de curso superior de nutricionista.
▪ Apresentar registro no CRN.
▪ Currículo com declaração de experiências de trabalho.
▪ Ter MEI.
2. DO PERÍODO:
O contrato se refere a um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos até o máximo de 36 (trinta e seis) meses caso haja interesse do
Conselho de Mães.

3. DA CARGA HORÁRIA :
A carga horária será de 10 horas semanais – sendo 2 horas diárias (podendo ser 1hora de
manhã e 1hora de tarde), ou intercalar nas manhãs e tardes cinco dias da semana. (O
cronograma precisa ser definido ao assumir a vaga). A presença fica registrada por
biometria no sistema.

4. DO SALÁRIO:
O salário será de R$ 1.638,00 (hum mil seiscentos e trinta e oito reais) – com fornecimento
de nota fiscal eletrônica.

5. DAS ATRIBUIÇÕES:

▪ Atuar na elaboração do cardápio, supervisão dos funcionários da cozinha, controle ,
armazenamento e conservação dos alimentos;
▪ Fazer a previsão das compras para a elaboração do lanche;
▪ Acompanhar e orientar a preparação dos lanches;
▪ Elaboração de um novo cardápio a cada três meses;
▪ Elaborar um planejamento de atividades semestrais, que deverá conter atividades
educacionais a respeito de uma alimentação saudável; (palestras, vídeos, atividades
na cantina, semana da alimentação, etc...)
▪ Formação trimestral da equipe de trabalho (atendimento, higiene, preparação de
alimentos...).
▪ Participar das reuniões com Conselho Administrativo da Cantina para discutir o
funcionamento da cozinha e cardápio.
▪ Bater o ponto diariamente.

6. Fases de seleção
O processo contemplará duas fases, sendo que a primeira fase consiste ao candidato
atender o proposto nos requisitos do edital, e a segunda fase consiste em entrevista
dos currículos selecionados, a ser pré-agendada, pelos os gestores da Instituição.
7. Período de inscrição:
De 07 a 16 de julho, através de envio do currículo e documentos citados como
requisitos para o e-mail: financeirocooper@gmail.com ou entregues no financeiro do
Colégio.
8. Da divulgação:
No site www.coopermundi.com.br e envio de comunicado aos Cooperados.

Dois Vizinhos, 07 de julho de 2021

Presidente do Conselho de Mães
Nadia Santolin

