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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - A 

 

 

 

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de Concurso Público – 

Retificação 01 do dia 11 de julho de 2019, que entre outras providências, retificou os requisitos de 

ingressos para o cargo de “Supervisor de Merenda Escolar”, informa o conteúdo de conhecimentos 

específicos que será cobrado na prova deste cargo, visto que o mesmo não consta no Edital de Concurso 

Público 001/2019. 

 

1.1. O conteúdo de “Conhecimentos Específicos” para o cargo de “Supervisor de Merenda Escolar” 

será o seguinte: 

 

 

SUPERVISOR DE MERENDA ESCOLAR 

Bases científicas para o estabelecimento dos requerimentos nutricionais e das recomendações dietéticas. 

Promoção da alimentação saudável. Avaliação nutricional, necessidades e recomendações nutricionais na 

gestação, infância e adolescência. Macro e micronutrientes (funções, fontes, interações, necessidades, 

metabolismo) para cada ciclo da vida. (gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase 

adulta e terceira idade. Nutrição Clínica: Avaliação Nutricional e metabolismo na prática clínica; cuidado 

nutricional em patologias diversas tais como do trato digestório, patologias cardiovasculares, anemias, 

hipertensão, patologias endócrinometabólicas, patologias renais, doenças neoplásicas, obesidade; Interação 

Drogas x Nutrientes, etc. Alimentação Coletiva: Manual de Boas Práticas, POPs (Procedimento Operacional 

Padronizado), DVAs (doenças veiculadas por alimentos); Técnica dietética: conceito, classificação e 

características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide alimentar; 

planejamento de cardápios; técnica dietética. Planejamento e Administração de UANs (Unidade de 

Alimentação e Nutrição), Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico 

dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e 

bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações de 

alimentos; conservação de alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções 

alimentares; Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Saúde Coletiva: PNAE (Programa de 

Alimentação Escolar); PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição); Epidemiologia Nutricional; 

Doenças Carenciais de Magnitude no Brasil;. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90 

 

1.2. Registre-se e Publique-se. 

 

Ocauçu/SP, 05 de agosto de 2019 

 

 

 

ALESANDRA COLOMBO MARANA  

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 


