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O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar/CECANE UnB 

torna pública a convocação dos candidatos para participação nas próximas etapas 

do processo seletivo: redação e análise técnico-comportamental. 

Segue lista dos candidatos selecionados em ordem alfabética, segundo área 

de formação:  

 

Nutricionistas:  

Aline Guimarães Almeida  

Augusta Bengard Carvalho Feitosa  

Carolina Martins dos Santos Chagas  

Cecília Caixeta Magalhães  

Flávia Aparecida Vieira  

Francisca Katiuza Veríssimo Cavalcanti Martins  

Luisete Moraes Bandeira  

Michele Zanon Pereira  

Wallace dos Santos  

 

Contadores:  

Lilian Bengard Mosquera Navarro  

Luis César Pivovar  

 

Qualquer Área de Formação Superior:  

Bárbara Mamede Matias  

Débora Cristina Santos  

Flávia Batista Castro  

Juliana de Aquino Torres Alves  

Jurana Ângela Ramos da Silva  

Lídia Maia da Silva  

Marcel Francisco de Oliveira  

Márcia Chagas Pompeu da Silveira  

Maria Helena Brum Lunardi  

Paula Dayana d'Oliveira Ansaloni  

Regina Aparecida Teixeira Bonotto  

Rosangela Munhoz de Oliveira  

Silvia Silva Cavalcante Leite  

Simone Silva Dias  

Wanessa Ferraz de Oliveira  

 

Destaca-se que os candidatos acima foram selecionados pela pontuação 

obtida nas etapas anteriores da seleção (análise curricular e entrevista).  

Os candidatos selecionados deverão comparecer nos dias e horários 

descritos a seguir, conforme sua área de formação, para a realização de redação e 

análise técnico-comportamental. Ambas as etapas serão realizadas na sala de 

reuniões número 02, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 

Brasília. 

 



Nutricionistas e contadores: 

- Redação: 13/06/2011, às 9:00. 

- Análise técnico-comportamental: 14/06/2011, às 10:30. 

 

Qualquer Área de Formação Superior: 

- Redação: 13/06/2011, às 11:00. 

- Análise técnico-comportamental: 14/06/2011, às 14:30. 

 

 

Recomenda-se chegar com 30 minutos de antecedência, pois não será 

permitida a entrada de candidatos atrasados. O candidato que não comparecer a 

qualquer uma das etapas do processo seletivo será eliminado. 

A redação será sobre tema relacionado à educação, alimentação e nutrição e 

sua realização deverá ser em, no máximo, 1,5 hora (uma hora e meia), com 

extensão máxima de 35 (trinta e cinco) linhas. Esta terá o objetivo de avaliar o 

conhecimento técnico e a capacidade de expressão na modalidade escrita. Deverá 

ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 

não sendo permitida a consulta a materiais, a interferência e/ou a participação de 

outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência que o 

impossibilite de redigir textos, como também no caso de candidato que solicite 

atendimento especial para este fim. 

A análise técnico-comportamental será realizada por meio de dinâmicas de 

grupo e terá duração máxima de 1,5 hora (uma hora e meia). 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3307-3375 ou 

pelo e-mail cecaneunb@gmail.com.  
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