
 

Edital do Processo Seletivo  
para a contratação de professores 

 

 

A Faculdade Ciências da Vida (FCV), mantida pelo Instituto Vida e 

Saúde (IVIS), com sede na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, torna 

público, que no período de 07/12/2021 a 13/12/2021 estarão abertas as 

inscrições para seleção e contratação de professores titulares e substitutos 

para o Curso de Nutrição, turno noturno, nas disciplinas abaixo descritas. 

 

Disciplina/Período N° de Vagas 
CH semanal 

(horas/aula) 
Horário 

Nutrição Humana  

(Titular – 3ºp) 
01 4h 

2ª e 5ª feiras de 

18:45 às 20:15h 

Técnica Dietética 2 

(Substituto – 4ºp) 
01 4h 

5ª feira de 18:45 às 

20:15h e 6ª feira de 

20:30 às 22:00h 

Dietoterapia 1 

(Substituto – 4ºp) 
01 4h 

5ª feira de 20:30 às 

22:00h e 6ª feira de 

18:45 às 20:15h 

Dietoterapia 2 

(Substituto – 5ºp) 
01 4h 

2ª feira de 

18:45 às 20:15h e 

20:30 às 22:00h 

Psicologia aplicada à 

Nutrição (Titular – 5ºp) 
01 2h 

4ª feira de 

18:45 às 20:15h 

Nutrição Materno-Infantil 

(Titular – 5ºp) 
01 3h 

4ª (15/15 dias) e  

5ª feiras de  

20:30 às 22:00h 

Gestão de UAN  

(Substituto – 6ºp) 
01 4h 

3ª e 5ª feiras de  

20:30 às 22:00h 

Toxicologia dos Alimentos 

(Substituto – 6ºp) 
01 2h 

4ª feira de  

20:30 às 22:00h 

Gastronomia e Hotelaria 

(Substituto – 7ºp) 
01 2h 

3ª feira 

18:45 às 20:15h 

Planejamento de UAN 

(Substituto – 7ºp) 
01 4h 

4ª feira de 

18:45 às 20:15h e 

20:30 às 22:00h 

Nutrição Funcional 

(Substituto – 7ºp) 
01 2h 

5ª feira de 

18:45 às 20:15h 
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O candidato selecionado deverá ter, em atividade, o cadastro de 

Microemprendedor Individual (MEI), pelo qual se dará a prestação de serviços 

de docência. A remuneração será conforme o salário-aula-base vigente 

estabelecido pelo Sindicato de Professores de MG por meio da Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT). 

As inscrições para esse processo seletivo deverão ser realizadas até o 

dia 13/12/2021 através do preenchimento da Ficha de Inscrição (ANEXO 1) e 

enviada para o e-mail da coordenação de curso: 

mariagoesdrumond.nutri@gmail.com (assunto: seleção professor FCV 2022-1). 

O processo seletivo constará das seguintes etapas: 

I – Análise da Ficha de Inscrição e Currículo (eliminatória) 

II – Prova Didática e Entrevista (classificatória) 

Os critérios de seleção serão: formação específica ou correlata na 

disciplina pleiteada, conhecimento teórico aplicado à ciência da Nutrição, 

experiência profissional nas áreas, didática e formação acadêmica.  

Os candidatos classificados serão convidados por e-mail para ministrar 

uma aula didática, de no máximo 15 minutos sobre tema pertinente 

contemplado na ementa da disciplina pleiteada (ANEXO 2), nos dias 

14/12/2021 e 20/12/2021 no ambiente virtual de aprendizagem (AVA-FCV). A 

entrevista ocorrerá logo após a apresentação. 

O resultado do processo seletivo será informado diretamente aos 

candidatos por e-mail pela coordenação de curso e publicado o ranking de 

classificação no site institucional no dia 21/12/2021. 

Havendo desistência do professor aprovado em primeiro lugar, o 

candidato cuja classificação seja a imediatamente inferior será convocado. 

O processo seletivo terá prazo de seis meses, prorrogável por igual 

período, contado a partir da data de divulgação do resultado. 

 
 Maria Góes Drumond 

Coordenadora do curso de Nutrição

mailto:mariagoesdrumond.nutri@gmail.com
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ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo do candidato: _______________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone celular: _________________ Telefone residencial:_______________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Link do currículo lattes: ____________________________________________ 

Nº inscrição do conselho de classe profissional: _________________________ 

 

- Titulação completa: (   ) Especialização 

                       (   ) Mestrado 

                       (   ) Doutorado 

                       (   ) Pós-doutorado  

- Experiência docente no ensino superior: ___ anos 

   . Em quais disciplinas? ___________________________________________ 

- Tem experiência profissional? ___ anos 

   . Em quais áreas ou empresas? ____________________________________ 

- Produção técnico-científica na área nos últimos 3 anos: _________________ 

 

*Gentileza preencher todos os campos dessa ficha. 

Data de inscrição: ____/____/____  

Disciplina(s) pleiteada(s): __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Assinatura do candidato: __________________________________________  
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ANEXO 2 – EMENTÁRIO 

 
Disciplina/Período Ementa 

Nutrição Humana  
(Titular – 3ºp) 

Introdução a Nutrição Básica, conceitos básicos em alimentação e 
nutrição. Necessidades e recomendações de nutrientes. 
Carboidratos e fibras alimentares. Proteínas. Lipídeos. Metabolismo 
energético. Vitaminas lipossolúveis: A, D, E, K. Vitaminas 
hidrossolúveis: C, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido 
fólico, ácido pantotênico, biotina, cianocobalamina, colina. Minerais: 
Cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, ferro, zinco, cobre, iodo, 
manganês, flúor, cobalto, selênio, molibidênio, cromo. Elementos-
traço. Água e eletrólitos. 

Técnica Dietética 2 
(Substituto – 4ºp) 

Terminologia e planejamento de refeições. Ficha técnica de preparo. 
Planejamento de Cardápios: fatores condicionantes. Critérios para 
elaboração e avaliação de cardápios.  Funcionamento de Unidades 
de Alimentação e Nutrição (UAN).  Per Capita e Preparações para 
Coletividades. Previsão de gêneros. Variações do cardápio quanto à 
composição em nutrientes e consistência.. Alimentação escolar e 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Alimentos para fins 
especiais. 

Dietoterapia 1 
(Substituto – 4ºp) 

Introdução: conceitos de dietoterapia, Dietas hospitalares de rotina. 
Suporte nutricional. Patologia e dietoterapia nas enfermidades orais, 
esofágicas e gástricas. Patologia e dietoterapia nas enfermidades 
intestinais. Patologia e dietoterapia nas doenças do fígado, vesícula 
biliar e pâncreas. Estudo da patologia e dietoterapia nos distúrbios 
alimentares: obesidade, bulimia e anorexia. 

Dietoterapia 2 
(Substituto – 5ºp) 

Estudo da patologia e dietoterapia no diabetes mellitus. Estudo da 
patologia e dietoterapia nas doenças cardiovasculares. Patologia da 
nutrição e dietoterapia na desnutrição energético-proteica. Patologia 
da nutrição e dietoterapia nas desordens respiratórias. Estudo da 
patologia e dietoterapia no hipermetabolismo. Patologia da nutrição e 
dietoterapia na síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS. 

Psicologia aplicada à 
Nutrição (Titular – 5ºp) 

Conceitos básicos. Psicologia e existência. O inconsciente e a 
estrutura psíquica. Noções de desenvolvimento humano. O normal e 
o patológico. Saúde e doença. O paciente no contexto de tratamento. 
Fundamentos e abordagens psicológicas, prevenção e reabilitação 
da saúde. Psicoterapia e fome. Distúrbios alimentares. Mitos e 
contos de fada. 

Nutrição Materno-Infantil 
(Titular – 5ºp) 

Aspectos sócio-demográficos da saúde materno-infantil. Nutrição e 
alimentação na gestação. Aleitamento materno. Nutrição e 
alimentação na lactação. Nutrição e alimentação no 1º ano de vida. 
Nutrição e alimentação na prematuridade. Desnutrição intra-uterina. 

Gestão de UAN  
(Substituto – 6ºp) 

Introdução à Administração e à Economia. Gestão de Unidade de 
Alimentação e Nutrição. Gestão de recursos humanos. Gestão de 
recursos materiais e financeiros. Saneamento e segurança em 
Unidades de Alimentação e Nutrição. Refeições transportadas e 
sistemas de fornecimento de refeições. Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT). Gestão de lactários e bancos de leite humano. 
Gestão de creches e escolas. 

Toxicologia dos Alimentos 
(Substituto – 6ºp) 

Estudo de efeitos nocivos para a saúde humana de contaminantes 
químicos de importância toxicológica em alimentos, presentes 
naturalmente ou oriundos de fontes antropogênicas. 

Gastronomia e Hotelaria 
(Substituto – 7ºp) 

Exercício das atividades de produção de cozinhas da rede hoteleira 
em conformidade com os padrões gastronômicos nacionais e 
internacionais e para o planejamento e gerenciamento de empresas 
no setor. Organograma e cargos da gastronomia internacional. 
Associar técnicas gastronômicas com a saúde e qualidade de vida. 
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Planejamento de UAN 
(Substituto – 7ºp) 

Introdução ao Planejamento de Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN). Ambiência em UAN. Recomendações para as áreas da UAN. 
Dimensionamento de áreas. Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 
em UAN. Planejamento físico dos principais tipos de 
estabelecimentos. 

Nutrição Funcional 
(Substituto – 7ºp) 

Fundamentos e ferramentas da Nutrição Clínica Funcional. 
Propriedade funcional e de saúde dos alimentos funcionais. Disbiose 
intestinal. Alergias e intolerâncias alimentares. Fitoterapia. Atuação 
prática do nutricionista funcional. 

 


