
 
EDITAL Nº 15/2015 

    
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA 

 
O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, 
Adilson Octaviano, torna público o edital para seleção e contratação de docentes para 
os Cursos de Letras (professor substituto) e de Nutrição 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 
17/07/2015, através do e-mail faculdade@fesb.edu.br juntamente com carta de 
interesse e o cronograma de atividades para a disciplina 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: Verificar tabela abaixo 
1.3. Requisitos: Formação específica no componente curricular, preferencialmente 
com titulação de Mestre e/ou Doutor, experiência acadêmica comprovada (de acordo 
com a Deliberação CNE 55/2006) e disponibilidade para atender o número de horas 
exigidas pela disciplina, dias e horários; 
1.4. A seleção constará de análise de currículo, plano de trabalho (modelo anexo I) 
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; 
1.6. Data da seleção: confirmada através de e-mail;  
1.7. Resultado: O professor selecionado será notificado via e-mail. 
1.8. Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora. 
 
2.        VAGAS DISPONÍVEIS E PLANO DE TRABALHO 

CURSO DISCIPLINA VAGA HORÁRIO 
PLANO DE 

TRABALHO 

Letras 
Banca: entre 
os dias 20 a 

22/julho 

Língua Portuguesa II (substituição) 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

Terça-feira, das 18h20 
às 19h10; das 20h às 
22h40 

Plano de trabalho 
(Anexo I) 

correspondente às 20 
semanas do curso, com 
cronograma das aulas 
teóricas e práticas (se 

houver), visitas 
técnicas, formas de 

avaliação, bibliografia a 
ser utilizada, etc. 
(Ver ementa da 

disciplina no anexo II) 



Nutrição 
Banca: entre 
os dias 20 a 

22/julho 

Técnica Dietética 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 

Quarta-feira, das 19h10  
às 22h40. 

Tema: Indicadores em 
Técnica Dietética: Fator 
de Correção, Índice de 

conversão, custo e 
aparente. 

 
Plano de trabalho 

(Anexo I) 
correspondente às 20 

semanas do curso, com 
cronograma das aulas 
teóricas e práticas (se 

houver), visitas 
técnicas, formas de 

avaliação, bibliografia a 
ser utilizada, etc. 
(Ver ementa da 

disciplina no anexo II) 
 
 

Nutrição 
Banca: entre 
os dias 20 a 

22/julho 

Suplementação Nutricional e 
Fitoterapia 
 

01 
 
 
 
 

Sexta-feira, das 21h00  
às 22h40. 

Tema: Fitoterapia em 
Síndrome Metabólica. 

 
Plano de trabalho 

(Anexo I) 
correspondente às 20 

semanas do curso, com 
cronograma das aulas 
teóricas e práticas (se 

houver), visitas 
técnicas, formas de 

avaliação, bibliografia a 
ser utilizada, etc. 
(Ver ementa da 

disciplina no anexo II) 



Nutrição 
Banca: entre 
os dias 20 a 

22/julho 

Bromatologia 
 

01 
 
 
 
 

Sexta-feira, das 21h00  
às 22h40. 

Tema: Determinação de 
cinzas em alimentos. 

 
Plano de trabalho 

(Anexo I) 
correspondente às 20 

semanas do curso, com 
cronograma das aulas 
teóricas e práticas (se 

houver), visitas 
técnicas, formas de 

avaliação, bibliografia a 
ser utilizada, etc. 
(Ver ementa da 

disciplina no anexo II) 

Nutrição 
Banca: entre 
os dias 20 a 

22/julho 

Tecnologia dos alimentos II 
 

01 
 
 
 
 

Sexta-feira, das 19h10  
às 20h40. 

Tema: 
Biodisponibilidade de 

minerais. 
 

Plano de trabalho 
(Anexo I) 

correspondente às 20 
semanas do curso, com 
cronograma das aulas 
teóricas e práticas (se 

houver), visitas 
técnicas, formas de 

avaliação, bibliografia a 
ser utilizada, etc. 
(Ver ementa da 

disciplina no anexo II) 

 
Bragança Paulista, 1º de julho de 2015. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Adilson Octaviano 

Diretor Presidente da F.M.E.S.B.P. 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 

MODELO PLANO DE TRABALHO 

 

 

 
Disciplina : 

Carga horária total:  

Distribuição da Carga Horária: 

Teórica 

(por semana) 

Prática 

(por semana) 
Duração Total 

Docente Responsável: 

Objetivos: 

Justificativa: 

Conteúdo: 

Formas de Avaliação: 

Bibliografia: 

CRONOGRAMA 

1ª semana:  

2ª semana: 

 3ª semana:  

4ª semana:  

5ª semana:  

6ª semana:  

7ª semana:  

(...) 

17ª semana:  

18 ª semana:  

20ª semana: Exame final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTAS 

 



Técnica Dietética – Carga Horária: 68 hora/aula 

 

Ementa: 

A disciplina de Técnica Dietética tem fundamental importância por instrumentalizar o 

aluno com conhecimentos referentes às propriedades físicas, químicas, sensoriais e 

estruturais dos alimentos e seus grupos. 

 

 

Bromatologia - Carga Horária: 34 hora/aula 

 

Ementa:Amostragem e composição centesimal de alimentos (umidade, cinzas, 

carboidratos, proteínas e lipídios). Extração de lipídeos. Análise de vitaminas 

hidrossolúveis e lipossolúveis. Interpretação de laudos e controle de qualidade. 

Adulterações químicas em alimentos. Uso de técnicas cromatográficas e colorimétricas 

em análise de alimentos. 

 

 

Suplementação Nutricional e Fitoterapia - Carga Horária: 34 hora/aula 

 

Ementa: 
A suplementação nutricional e prescrições de fitoterápicos são atribuições do 

profissional da área da Nutrição. Esta prática vem colaborar para a obtenção de estados 

de saúde, prevenir doenças, alterações metabólicas e complementares à dieta equilibrada 

e balanceada 

 

 

Língua Portuguesa - Carga Horária: 80 hora/aula 

 

Ementa: 
A disciplina Língua Portuguesa II integra o grupo Conteúdos Curriculares de Natureza Científico-

Cultural e aborda os Eixos Temáticos: I – Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise – frase, oração, 

período; termos da oração; pontuação; II – Sintaxe: Processos sintáticos: o período e sua construção – 

coordenação, subordinação e processo misto; III – Problemas gerais da língua culta / Dificuldades da  

língua padrão. Os conteúdos são trabalhados a partir de um estudo teórico e uma abordagem prática com 

análise de textos e resolução de exercícios diversos embasados na realidade que cerca o aluno. Contribui 

para a formação do docente de português para o ensino fundamental e o médio, levando-o à reflexão 

sobre os fatos da língua e ao domínio da correta expressão oral e escrita pelo estudo da organização das 

orações e da estruturação das orações no contexto frasal. A relação teoria e prática é garantida pela 

análise e construção de textos nos diferentes níveis de linguagem, exercícios de aplicação e montagem de 

painel. A interdisciplinaridade será efetuada com as disciplinas Produção e Interpretação de Textos II e 

Literatura Portuguesa I que fazem parte da matriz curricular do semestre e oferecem subsídios para uma 

abordagem mais ampla dos conteúdos gramaticais. Exige do aluno capacidade para transferência na 

aprendizagem – processos sintáticos – e bom domínio da linguagem oral e escrita.  

 


