EDITAL N°01 /2016.
Torna pública a abertura de inscrições para seleção de preceptores para o curso de Nutrição da
Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN.
O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à seleção de preceptores para o curso de
Nutrição da FJN, como segue:
1. DAS VAGAS
1.1. A Faculdade de Juazeiro do Norte- FJN está com inscrições abertas para seleção de preceptores
para o curso de Nutrição, na área a seguir relacionada:
CURSO

ÁREA

Nutrição

Nutrição em Alimentação
Coletiva – Produção

1.2. O número de vagas para cada área será deﬁnida conforme demanda, após análise de
necessidade em decorrência da oferta de vagas de estágio. A chamada dos candidatos aprovados se
dará por ordem de classiﬁcação.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições deverão ser feitas na FJN, na Coordenação do curso de Nutrição situada a Rua
São Francisco, 1224 Bairro São Miguel, nos dia 25 de Janeiro de 2016, das 8h às 12h, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
- Preenchimento do requerimento de inscrição (fornecido pela FJN no ato da inscrição);
- Cópias (frente e verso) dos diplomas dos cursos de graduação e de pós-graduação (comprovações,
mediante declaração ou certidão acompanhada do histórico escolar do curso;
- Histórico escolar dos cursos de graduação e de pós-graduação;
- Currículo na plataforma Lattes / CNPq atualizado e comprovado;
- Cópia do documento de identidade com foto.
- Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.
2.2. Os diplomas dos cursos de graduação e de pós-graduação expedidos por universidades
estrangeiras somente serão considerados para ﬁns de participação da seleção uma vez revalidados
ou reconhecidos, conforme seja o caso, nos termos do que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, não sendo aceito para esse ﬁm processos ainda em andamento.
2.3. A inscrição poderá ser feita pelo(a) candidato(a), por pessoa por ele(ela) autorizada, mediante
procuração.
2.4. A documentação dos candidatos inscritos permanecerá na FJN para recebimento por parte do
candidato pelo período de 30 (trinta) dias a partir da data da homologação do resultado da seleção.
Após esse período, os documentos serão descartados.
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2.5. Os requisitos mínimos exigidos para cada área estão adiante discriminados:
2.5.1 – CURSO DE NUTRIÇÃO:
ÁREA

REQUISITOS

Nutrição em Alimentação Coletiva – Produção.

O(a) candidato(a) deve ser graduado(a) em
Nutrição, ser portador(a) do título de Especialista
em Alimentos/Nutrição e/ou áreas aﬁns.

3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo acontecerá nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2016 das 8:00 as 11:00 horas na
FJN e compreenderá as seguintes etapas:
1° Etapa (26 de Janeiro) – Prova de Títulos, de caráter classiﬁcatório;
2° Etapa (27 de Janeiro) – Entrevista, de caráter eliminatório e classiﬁcatório;
3.1.2. Prova de Títulos
- A Prova de Títulos será aplicada para os candidatos aprovados inscritos e consistirá na análise dos
títulos apresentados pelo candidato no ato da inscrição. Dessa forma não será considerada, em
hipótese alguma, a anexação ou substituição de qualquer documento fora do período de inscrição.
Cada membro da banca apreciará e avaliará os títulos dos candidatos tomando como base o
Curriculum Lattes entregue no ato da inscrição pelo candidato.
3.1.2. Entrevista
- A entrevista será realizada com todos os candidatos de acordo com, ordem de classiﬁcação, no dia
27 de Janeiro, das 8h às 12h na Coordenação de Nutrição, obedecendo a ordem de classiﬁcação da
primeira etapa.
4. DO RESULTADO E RECURSOS
4.1. O resultado ﬁnal do Processo Seletivo para Admissão de Professores será publicado no
Endereço Eletrônico da FJN, no dia 28 de Janeiro de 2016.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. As informações necessárias para a inscrição de candidatos estão disponíveis no site
http://www.fjn.edu.br da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN ou poderão ser solicitadas pelos
interessados através dos telefones: (88) 2101-2777 e 2101-2789.

Profº José Marcondes Macedo Landim
Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte FJN
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu,______________________________________________________________________________
de acordo com o Edital Nº 01/2016, venho por intermédio deste, requerer minha inscrição para
seleção de Preceptor(a) do Curso de Nutrição da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, prestando
as informações abaixo e juntando para tanto, os seguintes documentos:
Nº da inscrição: ________________________________________________________
1. Identiﬁcação do(a) Candidato(a):
Nome completo:____________________________________________________________________
Telefone Residencial:_______________________ Telefone Celular: __________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
2. Área da seleção:
_________________________________________________________________________________
3. Formação Acadêmica:
Graduação ___________________________________________________________________________
Pós-graduação (lato sensu):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mestrado ___________________________________________________________________________
Doutorado ___________________________________________________________________________
4. Comprovantes (anexar):
Cópias dos diplomas: graduação, mestrado, doutorado.
Cópia dos certiﬁcados lato sensu: especialização, residência médica e outros.
Cópia do histórico escolar: graduação e pós-graduação.
Cópia de Documento de identidade,
Currículo na plataforma Lattes/ CNPq,
Comprovação da taxa de inscrição – R$50,00.

Termos em que peço deferimento,
Juazeiro do Norte,________ de _____________________ de ___________.

________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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