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                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                                ESTADO DE SÃO PAULO 

  

            SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

Função 

Essencial 

Apoiar e supervisionar as Unidades Escolares, bem como o processo de aquisição de alimentos. 

Detalhada 1- Elaborar cardápios para as Unidades Escolares.  

2- Elaborar Manual de Boas Práticas. 

3- Verificar e analisar Mapas objetivando controle de cardápio mensal, das entradas, consumo e saldo final dos alimentos dentro das Unidades Escolares. 

4- Orientar os servidores responsáveis pelo preparo dos alimentos, quanto à dificuldade no cardápio oferecido, bem como na manipulação e preparo dos mesmos.  

5- Descrever os produtos a serem licitados no pregão de compras. 

6- Verificar produtos recebidos pelo Departamento de Alimentação Escolar. 

7- Solicitar exames periódicos dos servidores responsáveis pela manipulação dos alimentos destinados às Unidades Escolares. 

8- Vistoriar os procedimentos de preparo, as condições do local, dos materiais usados, das vestimentas e estoque dos produtos das Unidades Escolares.  

9- Calcular a quantidades de produtos a serem mandados para as Unidades Escolares, verificando as quantidades solicitadas e adequar quando necessário. 

10- Fazer teste de aceitabilidade nas escolas dos produtos novos incluídos no cardápio. 

11- Controlar qualidade e validade de produtos alimentares. 

12- Atentar-se, para a conservação dos alimentos: local de armazenamento, medição de temperatura, procedência dos alimentos, lavagem, período de cozimento, etc. 

13- Promover educação nutricional nas Unidades Escolares através de palestras, cursos e demais recursos disponíveis. 

14-Efetuar avaliação do estado nutricional dos alunos, com recursos Municipais e/ou através de parcerias. 

15- Desenvolver programas nutricionais para as Unidades Escolares, de acordo com as normas e técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de 

Saúde e outros órgãos afins. 

16- Fazer relatórios dos atendimentos prestados. 

17- Preocupar-se com a adequação de técnicas nutricionais à realidade da população a qual atende.  

18-Criar instrumentos de divulgação dos programas e/ou orientações desenvolvidas, conforme demanda, fornecendo acesso a informações nutricionais de prevenção e 

erradicação. 

19-Desenvolver e aplicar projetos e pesquisas em sua área. 

20-  Desenvolver métodos de trabalho de acordo com normas estabelecidas. 
 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Legislação e normas específicas e básico em informática.  

Habilidades: Ser comunicativo, habilidade interpessoal, demonstrar objetividade, agir com discrição e trabalhar em equipe. 
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CARGO: ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - NUTRICIONISTA 

(efetivo) 


