EDITAL Nº 002/2019
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES / FUNORTE-FASI
A Faculdade de Saúde Ibituruna – FASI- torna público a abertura de inscrições para a seleção de candidato para o cargo de
Professor Substituto em cursos da FASI.
I INSCRIÇÃO
1.1

Para se inscreverem os interessados deverão entregar o currículo, devidamente documentado (comprovado)
conforme item 2.1 deste Edital, à Coordenação Pedagógica da instituição, Campus FASI, situada à Av. Nice, 105 Ibituruna, Montes Claros - MG, CEP 39401-328.

1.2

Período de inscrição: 13/02/2019 a 18/02/2019, das 8h às 19h.

1.3

Não serão aceitas documentações enviadas por sedex.

1.4

A inscrição é gratuita.

II ETAPAS DO PROCESSO
1ª Etapa
2.1 - Análises do currículo documentado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Currículo Lattes Atualizado (últimos 6 meses)
Cópia de diploma de conclusão de Graduação reconhecido pelo MEC, devidamente registrado em cartório de
registro civil.
Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação lato sensu ou stricto sensu reconhecido pelo MEC,
devidamente registrado em cartório de registro civil, na área de formação ou área afim, conforme decisão da vaga.
Produção científica dos últimos 3 anos compatível com a área de conhecimento.
Documentação comprobatória de tempo de magistério no ensino superior (cópia de carteira de trabalho,
declaração, contracheque, entre outros)
Perfil profissional do profissional.
Disponibilidade de tempo para trabalhar no período noturno.
Certidão de nada consta do conselho regional de nutricionistas.

2.2 - Os candidatos selecionados serão notificados pelo e-mail diretoria.academica@funorte.edu.br e/ou
coord.nutricao@fasi.edu.br, e/ ou telefone bem como pelos endereços eletrônicos das respectivas Diretorias de Unidade.
2ª Etapa
2.3 Banca de Avaliação Docente.
2.4 No dia 19/02/2019, haverá o agendamento de "banca" para a avaliação docente.
2.5 A banca será realizada em 20/02/2019, das 08h30 às 12h, no Campus FASI, com a presença da Coordenação do curso,
Professor da área afim e um membro da Diretoria Acadêmica e/ou Diretoria da Unidade.
2.6 Para a participação na banca, o professor selecionado receberá o tema para a aula, que terá duração de 20 minutos. O
tema será baseado na ementa disponibilizada neste edital.
2.7 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e da apresentação da aula. É de sua inteira responsabilidade
o uso dos recursos audiovisuais ou outros meios, que deverão ser providenciados por ele.
2.8 Na Banca Examinadora, serão avaliados os seguintes critérios:
a) domínio do tema;
b) espírito crítico;

c) capacidade de organizar e expor ideias a respeito do tema;
d) apresentação do tema com clareza;
e) estabelecimento de relações entre o tema e outros conhecimentos atuais;
f) elaboração e estruturação do Plano de Aula: Objetivos, Conteúdo, Metodologia, Procedimentos de Ensino e Recursos
Didáticos de Ensino e Avaliação;
g) capacidade de motivação: apresentação do conteúdo de forma interessante;
h) capacidade de integração: preocupação com a compreensão do assunto, estabelecendo relações com conteúdos a
serem estudados posteriormente;
i) capacidade de síntese e objetividade acerca do conteúdo em discussão;
j) coerência entre o Plano de Aula apresentado e o desenvolvimento da aula;
l) adequação da exposição ao tempo previsto.
III. QUADRO DE VAGAS
3.1 Das vagas
As vagas disponíveis são para o cargo de professor assistente, com especialização, lato sensu.
Este edital tem como objetivo selecionar um professor que tenha habilidade para ministrar as 3 disciplinas.
Curso/ Campus
Disciplina
Ementa

Bibliografia
Básica
Bibliografia
Complementar

Curso/ Campus
Disciplina
Ementa

Bibliografia
Básica

Bibliografia
Complementar

Curso/ Campus
Disciplina
Ementa

FASI
Nº de vagas
01
Nutrição e Dietética 1
CH
3
Aborda sobre os nutrientes que compõem os alimentos. Estudos dos macronutrientes (carboidratos,
proteínas e lipídeos) com abordagem fisiológica e nutricional (conceito, tipos, funções, digestão, absorção,
fontes, recomendações, etc.). Estudo de outros compostos: Água e Eletrólitos, Macro e microminerais,
Vitaminas Hidro e Lipossolúveis (conceito, principais características, fontes, funções, deficiência). Alimentos
Funcionais e Biodisponibilidade de Nutrientes.
DUTRA-DE-OLIVEIRA, José Eduardo; MARCHINI, J. Sergio. Ciências nutricionais: aprendendo a aprender.
2. ed. São Paulo: Sarvier, 2008.
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 2. ed. São Paulo: Manole, 2006.
SILVA, Sandra Maria Chemin Seabra da; MURA, Joana D’Arc Pereira. Tratado de alimentação, nutrição e
dietoterapia. São Paulo: Rocca, 2007.
COSTA, Neuza Maria Brunoro; ROSA, Carla de Oliveira Barbosa (Ed.). Alimentos funcionais: benefícios
para saúde. Viçosa: UFV, 2008.
DOUGLAS, Carlos Roberto. Fisiologia: aplicada à nutrição. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia (Ed.). Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 11. ed. São
Paulo: Roca, 2005.
FASI
Nº de vagas
01
Patologia e Dietoterapia 1
CH
3
PATOLOGIA DA NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA I
Conceito de dietoterapia, importância e princípios da prescrição dietoterápica, função do nutricionista
dietoterapeuta. Dieta normal e suas modificações. Terapia Nutricional. Patologia e dietoterapia nas
enfermidades do aparelho digestivo e glândulas anexas. Dietoterapia nas doenças endócrinas. Patologia e
dietoterapia nos distúrbios alimentares (obesidade, magreza, anorexia e bulimia). Patologia e dietoterapia nas
doenças por deficiências nutricionais (desnutrição e anemias).
SHILS, Maurice Edward (Ed.). Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9. ed. Baruerí:
Manole, 2003.2.v.
TEIXEIRA NETO, Faustino. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
WAITZBERG, Dan Linetzky. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3. ed. São Paulo:
Atheneu, 2006. 2v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DOUGLAS, Carlos Roberto. Fisiologia: aplicada à nutrição. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
BARBIERI, Dorina; PALMA, Domingos (Coord.). Gastroenterologia e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2001.
FURKIM, Ana Maria. Disfagias orofaríngeas. Carapicuiba: Pró-Forno, 2001.
FAUSTO, Maria Arlene. Planejamento de dietas e da alimentação. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
FRANCO, Guilherme. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
FASI
Nº de vagas
01
Patologia e Dietoterapia 2
CH
3
PATOLOGIA DA NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA II
Patologia da nutrição e dietoterapia das doenças cardiovasculares, renais, diabetes mellitus, pulmonar,

Bibliografia
Básica

Bibliografia
Complementar

neuropsíquicas, da imunodeficiência adquirida AIDS, alergias alimentares, câncer, erros inatos do
metabolismo. Estresse fisiológico: traumatismo, sepse, queimaduras e cirurgia.
SHILS, Maurice Edward (Ed.). Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9. ed. Baruerí:
Manole, 2003.2.v.
TEIXEIRA NETO, Faustino. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
WAITZBERG, Dan Linetzky. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3. ed. São Paulo:
Atheneu, 2006. 2v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DOUGLAS, Carlos Roberto. Fisiologia: aplicada à nutrição. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
BARBIERI, Dorina; PALMA, Domingos (Coord.). Gastroenterologia e nutrição. São Paulo: Atheneu, 2001.
FURKIM, Ana Maria. Disfagias orofaríngeas. Carapicuiba: Pró-Forno, 2001.
FAUSTO, Maria Arlene. Planejamento de dietas e da alimentação. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
FRANCO, Guilherme. Tabela de composição química dos alimentos. 9. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

4.1 - O candidato classificado dentro do número de vaga deverá se submeter à grade horária disponibilizada pelo Curso.
Havendo incompatibilidade, este será desclassificado.
4.2 – Candidatos aprovados fora do número de vagas deverão ter seus currículos e respectiva avaliação de critérios
arquivados na Direção Acadêmica, para a composição de quadro de reservas. Eventualmente, tais candidatos poderão ser
convidados para vagas surgidas.
4.3 - As decisões da Banca Examinadora são irrecorríveis.
4.4 – As questões omissas a este Edital serão tratadas pela Diretoria Acadêmica e Diretoria das Unidades, em parceria com
outros setores que se fizerem necessários.
Montes Claros - MG, 13 de fevereiro de 2019
DIRETORIA ACADÊMICA
Plataforma Norte de Minas

