EDITAL Nº 08/2018
O Diretor Presidente da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, Adilson
Octaviano, torna público o edital para seleção e contratação de NUTRICIONISTA
para o ambulatório escola – NUTRIFESB da Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista, pelo regime da CLT.

1.

INSTRUÇÕES

1.1 Inscrições – O link do Currículo Lattes atualizado deverá ser enviado até o dia
16/07/2018, através do e-mail faculdade@fesb.edu.br juntamente com carta de
interesse. Oportunidade para profissionais com necessidades especiais desde que
compatível com as funções do cargo (lei nº. 8213/91);
1.1.1 O candidato selecionado será comunicado sobre a entrevista via email ou telefone.
1.2

Número de vagas: 01, para substituição de licença gestante ;

1.3

Requisitos: Formação em nutrição, com CRN devidamente habilitado,

especialização na área da saúde, com no mínimo 5 anos de experiência em atendimento
clínico e disponibilidade para atender o número de horas exigidas , dias e horários;
1.4

A seleção constará de análise de currículo, apresentação do tema solicitado (

tabela abaixo ), seguido de entrevista feita pelos componentes da banca examinadora;
1.5 Instrumentos de Seleção: o profissional selecionado será avaliado por uma banca
examinadora (somente para currículos selecionados pela Coordenação e Direção
Acadêmica), composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do curso e
Coordenação Pedagógica e supervisora de estágio em Nutrição clinica ;
1.6 Data da seleção: confirmada através de e-mail; ( entre os dias 17 a 24/07/18)
1.7 Resultado: O nutricionista selecionado será notificado via e-mail.
1.8 Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora.

2.
CURSO

Nutrição

CURSO, DISCIPLINA, VAGA, TOTAL DE AULAS E TEMA.
DISCIPLINA

VAGA

HORÁRIO

TEMA

Rotina / protocolo de
NUTRIFESB ( ambulatório de
Nutrição )

01

SEGUNDA a SEXTA

atendimento clinico do

( 36 horas / semanais)

adulto

Bragança Paulista, 02 de julho de 2018.

Adilson Octaviano
Diretor Presidente da FESB

