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A Diretora da FACULDADE DE NUTRIÇÃO faz saber aos interessados que, encontram-

se abertas as inscrições ao Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto, nos 

termos da Lei nº 8.745, de 09/12/1993, com a redação dada pelas Leis nºs 9.849, de 

26/12/1999, e 10.667, de 14/05/2003. 

1. DAS VAGAS: 

1.1. Área: Nutrição clínica 

1.2. Número de vagas: 01 (uma) 

1.3. Carga horária: 20 h semanais 

2. DA INSCRIÇÃO: 

2.1. Período: 31/10 a 29/11/2013 

2.2. Local: Coordenação Administrativa da FANUT 

2.3. Horário: 08 às 12 horas 

2.4. Taxa: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 

A Guia de Recolhimento é obtida na Faculdade de Nutrição, devendo constar o 

CPF do candidato 

2.5. Documentos exigidos: 

a) Diploma de Nutricionista (fotocópia) ou declaração de conclusão do Curso de 

Graduação em Nutrição. 

b) Currículo elaborado na Plataforma Lattes, com as atividades desenvolvidas 

nos últimos 05 (cinco) anos relacionadas à área de nutrição clínica, com os 

comprovantes apresentados e numerados na mesma sequência indicada no 

Lattes, com todas as páginas numeradas, encadernado em espiral sob pena de não 

ter os mesmos computados se não forem assim apresentados;  

 

c) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. 

d) Fotocópia do documento de identidade. 

e) Duas fotografias 3X4 recentes. 

 

 



3. DO PROCESSO SELETIVO: 

Consta de: 

a) Prova Didática 

b) Julgamento de Títulos. 

3.1. Lista de Pontos para Prova Didática:  

01 – Terapia nutricional enteral. 

 02 – Diabetes melito: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 03 – Doença renal crônica: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 04 – Obesidade: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 05 – Cirrose hepática: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 06 – Doenças inflamatórias intestinais: aspectos fisiopatológicos e prescrição 

dietética. 

 07 – Câncer: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 08 – Doenças cardiovasculares: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 09 – Doença pulmonar obstrutiva crônica: aspectos fisiopatológicos e prescrição 

dietética. 

 10 – Pancreatite crônica: aspectos fisiopatológicos e prescrição dietética. 

 
3.2. Sorteio do Ponto: O sorteio do ponto será realizado dia 04/02/2014 às 8:00 

horas no Auditório da FEN/ FANUT. 

3.3. Prova Didática: Terá duração de 50 (cinquenta) minutos e realizada perante 

Comissão Examinadora a ser designada pela Direção da Unidade, composta por 

03 (três) professores. Será realizada dia 05/02/2014, às 8:00 horas em local 

determinado pela Comissão Examinadora. 

 
3.4 Prova de títulos: Para a atribuição de pontos na prova de títulos, serão computadas 

as atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, nos últimos 05 

(cinco) anos, relacionados à área de nutrição clínica. Para a produção 

intelectual serão pontuados apenas os itens II. 2 (texto didático para uso local), II. 

5 (artigos em periódico especializado com corpo editorial), II. 6 (resumo ou 

resenha em periódico especializado com corpo editorial ), II. 8 (apresentação oral 

de trabalho em anais do congresso científico), II. 9 (apresentação de trabalho no 

formato painel em congresso científico), II. 10 (resumo publicado em anais de 

congresso científico, II. 11 (trabalho completo publicado em anais de congresso 

científico), II. 12 (trabalho premiado em evento nacional ou internacional), II. 13 



(livro publicado em editora com corpo editorial) e II. 16 (capítulo de livro 

publicado em editora com corpo editorial). A pontuação será de acordo com a 

tabela anexa à Resolução CONSUNI/CEPEC n° 01R/2007 . Os pesos para o 

cálculo da nota de títulos (atendendo o inciso VI do Art. 25 da Resolução 

CONSUNI/CEPEC n° 01R/2007) são os seguintes: 

 

Atividades Peso 

I – Atividade de Ensino 3 

II - Produção Intelectual 3 

III – Atividades de Pesquisa e Extensão 2 

IV – Atividade de Qualificação 1 

V – Atividades Administrativas e de Representação 1 

 
3.4.1 Serão consideradas, para efeito de pontuação da produção intelectual do 

candidato, a produção em periódicos a seguir com seu devido Qualis Capes 

(Comitê da área de Nutrição), desde que devidamente comprovada, com os 

respectivos pesos:  

 

I. Periódico Qualis A1, peso 3,0;  

II. Periódico Qualis A2, peso 2,5;  

III. Periódico Qualis B1, peso 2,0;  

IV. Periódico Qualis B2, peso 1,5;  

V. Periódico Qualis B3, peso 1,0;  

VI. Periódico Qualis B4, peso 0,5; 

VII. Periódico Qualis B5, peso 0,2; 

VIII. Periódico Qualis C ou outro Qualis não especificado acima, peso 0,1. 

 

3.4.2 Livros e capítulos de livros na área de Nutrição Clínica, com o respectivo ISBN, 

serão considerados para efeito de pontuação intelectual do candidato, desde que 

devidamente comprovado, com os seguintes pesos para livros publicados:  

 

I. Livro como único autor, peso 2,5;  

II. Livro como co-autor, peso 2,0;  

 
 



3.5 Seleção dos Candidatos: Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá a cada 

candidato uma nota variável de 0 (zero) a 10 (dez) na prova didática e no 

julgamento de títulos. Serão aprovados os candidatos que obtiverem pelo menos a 

média 7 (sete). 

3.6 Divulgação do Resultado: A Comissão Examinadora divulgará o resultado final do 

julgamento de Títulos e da Prova Didática no site da FANUT (www.fanut.ufg.br) 

no dia 07/02/2014. 

4. DO RECURSO: 

4.1. Prazo para recurso: nas 24 (vinte e quatro) horas a que se seguem ao 

encerramento da proclamação do resultado, os candidatos poderão interpor 

recurso, cabendo à Comissão Examinadora recebê-lo e instruí-lo ao Conselho 

Diretor da FANUT para apreciação. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO: 

5.1 Contrato: Contrato de locação de serviços até 31 de dezembro de 2014, sem 

vínculo empregatício, nos termos dos Art. 1216 a 1236 do Código Civil 

Brasileiro. 

5.2 Carga horária semanal: 20 (vinte) horas semanais 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, 11 de novembro de 2013 

 

 

Profª. Drª Lucilene Maria de Sousa 

DIRETORA DA FACULDADE DE NUTRIÇÃO 
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