
 

 

SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

Projeto: Comparação do NutriSUS com a suplementação medicamentosa em crianças 

na educação infantil: um ensaio clínico randomizado 

 

Coordenadora do projeto: Profª Drª Maria Claret Costa Monteiro Hadler 

 

Equipe executora:  

Profª Drª Maria Claret Costa Monteiro Hadler (UFG) 

Profª Drª Ida Helena Carvalho Francescantônio Menezes (UFG) 

Profª Drª Cristiane Cominetti (UFG) 

Profª Drª  Maria Aderuza Horst (UFG)  

Prof. Dr. Paulo Sucazas (UFG) 

Prof. Dr. Alceu Afonso Jordão Junior (USP) 

Doutoranda: Malaine Morais Alves Machado (Ciências da Saúde UFG) 

Doutoranda: Lina Monteiro de Castro Lobo (Ciências da Saúde UFG) 

Doutoranda: Natália Menezes Silva (Ciências da Saúde UFG) 

Mestranda: Brenda Cristyanne Silva Cabral (Ensino na Saúde UFG) 

Voluntária: Profª Msc. Thaísa Borges Rocha (PUC – Goiás) 

Residente de Pediatria (UFG): Dra. Barbara Pimenta 

Residente de Pediatria (UFG): Dra. Ana Paula Vieira de Siqueira 

 

Financiadores: CNPq e FAPEG 

Parceiros:  

- Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; 

- Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia; 

- Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). 

Público-alvo: alunos de graduação em nutrição.  

Nº de vagas: 08 vagas, sendo 02 bolsistas e 06 voluntários. 

Valor da bolsa: R$ 400,00 

 



Observação: Serão selecionados como bolsistas os alunos que 

obtiverem as duas primeiras colocações nessa seleção. As demais 

colocações serão enquadradas automaticamente como voluntários. 

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista:  

- Auxiliar o desenvolvimento de projeto mediante a participação no apoio à execução, 

por meio de atividades de trabalhos de laboratório, de campo e afins.  

- Coleta de dados nos CMEIs de Goiânia (matutino e vespertino – escalas a definir em 

reuniões); 

- Tabulação de dados; 

- Desenvolvimento e execução de ações de educação alimentar e nutricional. 

 

Pré-requisitos:  

• Não ser beneficiário de outra bolsa do CNPq ou de qualquer outra entidade 

brasileira; 

• Ter perfil adequado às atividades a serem desenvolvidas;  

• Preferencialmente ter cursado ou estar cursando a disciplina “Avaliação 

Nutricional”; 

• Dedicar-se em tempo adequado às necessidades do projeto, conforme definido 

no Plano de Trabalho (16 horas semanais); 

• Não possuir vínculo empregatício. 

 
 
Como participar? 
 
Opção 1: preencher formulário de inscrição disponível no site: www.fanut.ufg.br e 

anexar os documentos obrigatórios em pdf.  

Opção 2: entregar os documentos obrigatórios no laboratório de Educação Alimentar e 

Nutricional (LEAN), na Faculdade de Nutrição (UFG) das 08h00 às 11h30 (aos cuidados 

de Silvia). Os documentos devem ser entregues em envelope fechado, sendo indicado 

na parte externa do envelope: “PS Projeto NutriSUS – NOME COMPLETO DO 

CANDIDATO”.  

 

- Período de inscrições: entre os dias 13/03/2018 e 19/03/2018.  

- O resultado preliminar para a realização das entrevistas será divulgado no site da 

Faculdade de Nutrição no dia 23/03/2018 (matutino).  

http://www.fanut.ufg.br/


- Os selecionados no resultado preliminar serão convocados para uma entrevista a 

realizar-se na mesma data (23/03/2018) na FANUT (vespertino).  

- No dia 26/03/2018 será divulgado o resultado final da seleção (matutino) e a primeira 

reunião na FANUT às 14h30, sala a definir.  

- A avaliação do currículo será realizada conforme critérios estabelecidos no Anexo III.  

 
Anexar Documentos obrigatórios: 

 

1) Formulário de inscrição (ANEXO I) assinado, em pdf  se inscrição presencial; 

2) Currículo Lattes atualizado em pdf; 

3) Histórico ou Extrato Escolar, em pdf; 

4) Termo de compromisso (ANEXO II) assinado e escaneado, em pdf. 

 

 

Atenção: Serão classificados para uma entrevista (Anexo IV) os 
candidatos melhores colocados pela média global (no mínimo 6,0) e 
com maior pontuação no currículo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO NUTRISUS  
(bolsista e/ou voluntário) 

 

 
 
Formulário de inscrição (preencha com letra de FÔRMA, com caneta preta ou azul, sem 
rasuras)  
 
Dados pessoais  

Nome completo: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____. Nº documento identidade: _________________ 

Nº RG :______________________________________  

Nº CPF:______________________________________  

Endereço: _________________________________________________________________ 

CEP: __________________________  

Cidade: ________________________  

Fone: (fixo): __________________________ (celular): _________________ (  )  Whatsapp? 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Universidade: ________________________________________________________ 

Período: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO NUTRISUS  
(bolsista e/ou voluntário) 

 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, aluno (a) de graduação 

da ____________________________________, matrícula nº _________________, 

CPF nº _______________________, se for selecionado para o projeto “Comparação 

do NutriSUS com a suplementação medicamentosa em crianças na educação infantil: 

um ensaio clínico randomizado” me comprometo a dedicar, DEZESSEIS horas 

semanais, em atividades do referido projeto (trabalhos de laboratório, de campo e 

afins) de acordo com o Plano de Trabalho firmado entre às partes. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do candidato  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

 

Requisitos a serem observados e pontuados (Nota=10,0) 

 

1 – Participação em atividades de pesquisa/extensão, estágio extracurricular, 

monitoria oficial ou voluntária na área de Nutrição (Total: 5,0 pontos) 

Tipo Pontos 

Pesquisa (1,0) 
 

Extensão (1,0) 
 

Monitoria (1,0) 
 

Liga acadêmica (1,0) 
 

Estágio extracurricular (1,0)  

 

2 – Produção Científica na área de interesse (Total: 2,0 pontos) 

Tipo Pontos 

Artigos publicados em periódicos científicos especializados (1,0)  

Trabalho completo ou resumo expandido publicado em evento 

científico internacional/nacional (0,5) 
 

Trabalho apresentado em evento científico internacional/nacional 

na forma oral ou banner (0,5) 
 

 

3 – Participação em cursos, seminários, congressos e palestras na área de 

interesse (Total: 2,0 pontos) 

Tipo Pontos 

Cursos e minicursos (no mínimo 20 horas)  (1,0)  

Participação em seminários e palestras (0,5)  

Participação em Congressos internacionais/nacionais (0,5)  

 

 

4 – Habilidades em Língua estrangeira (0,5 ponto)* 



Língua ________________________________  

(   ) Básico    (    ) Intermediário  (   ) Avançado 

 Pontos 

* 0,2 para quem domina nível básico 

  0,3 para quem domina nível intermediário 

  0,5 para quem domina nível avançado 

 

5 – Habilidades em informática (Total: 0,5 ponto)* 

(   ) Excel          (    ) Word          (   ) Power point          (   ) Photoshop/Picasa  

* 0,1 para quem domina 1 software 

  0,2 para quem domina 2 softwares 

  0,3 para quem domina 3 softwares 

  0,5 para quem domina 4 softwares 

 

 

Pontuação Final:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV – CRITÉRIOS DA ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA FINAL PARA SELEÇÃO DE INTEGRANTES EM PROJETO DE 

PESQUISA 

Desempenho geral na entrevista (Nota=10,0) 

 

NOME DO ALUNO: _____________________________________________________  

INSTITUIÇÃO: _________________________________________________________ 

 

PERGUNTA PONTUAÇÃO (0 – 1,0) 

1- Qual sua percepção do curso de nutrição?  

2- O que te chamou atenção e 

despertou o interesse em participar? 

 

3- O que você espera participando deste projeto?   

4- Quais atividades de pesquisa você já participou (dentro 

e fora da faculdade)? 

 

5- Quais são suas maiores qualidades? O que você 

identifica que pode ser melhorado em suas atitudes? 

 

6- Você é capaz de trabalhar com prazos definidos e 

metas? 

 

7- Qual a sua disponibilidade?  

OBSERVAR 

8- Facilidade em comunicação, segurança  

9- Postura   

10- Pontualidade   

*Cada pergunta/item tem valor de 1,0 ponto. 

 

 


