FACULDADE SANTA TEREZINHA CEST
LIGA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO EM DIABETES E HIPERTENSÃO – LANDH
Edital do Processo Seletivo 2017.1 para admissão de novos membros

A Liga Acadêmica de Nutrição em Diabetes e Hipertensão da Faculdade Santa Terezinha CEST abre o Processo Seletivo 2017.1 para admissão de novos membros de acordo com as
normas estabelecidas a seguir.

1 Das disposições preliminares:
1.1 A LANDH abre seleção oferecendo 5 (cinco) vagas para novos membros: 05 vagas para o
curso de Nutrição. Assim distribuído:
NUTRIÇÃO
5 vagas – alunos do 4º ao 7º período

1.2 A seleção de novos membros será avaliada com prova escrita que constarão 5 (cinco)
questões discursivas, análise do Currículo Lattes e entrevista, sendo a pontuação referente
a 60% das questões discursivas, 20% análise do Currículo Lattes e 20% da entrevista.
1.3 O resultado final deve atingir a média igual ou superior a 7,0 (sete).

2 Das inscrições:
Para inscrever-se no Processo Seletivo 2017.1 para admissão de novos membros da LANDH, o
interessado deverá satisfazer os seguintes requisitos:
2.1 Estar devidamente matriculado no curso de Nutrição da Faculdade Santa Terezinha – CEST.
2.1.1 Não apresentar reprovação em matérias básicas do currículo específico de sua formação.
2.1.2 Estar no mínimo há 1 ano cursando a graduação no primeiro semestre de 2016.
2.1.3 Não está no último período do curso.

2.1.4 Apresentar cópia da Identidade, CPF, Histórico Escolar e Currículo Lattes devidamente
comprovados e cópias dos certificados.
2.1.5 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
2.1.6 Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
2.1.7 As inscrições serão feitas com os membros efetivos no turno matutino nas seguintes datas:

19/04/2017

Amanda Soares

20/04/2017

Danielle Lima

24/04/2017

Amanda Araujo

25/04/2017

Danielle Lima

3 Da seleção:
A seleção ocorrerá em 3 fases:
1º Fase: Realização da prova teórica.
1 Constará de uma prova discursiva com 5 (cinco) questões.
Informações gerais sobre a realização da prova:
•

A prova ocorrerá no dia 13/05/2017 às 08:00 horas, com duração de 3 horas, na
Faculdade Santa Terezinha – CEST.

•

A data da prova é sujeita a alteração

•

A entrega de documentos é de inteira responsabilidade do candidato, devendo
apresentar o comprovante de inscrição no dia da prova.

•

Utilize somente caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta.

•

Durante a prova, não será permitido o uso de dicionário, de calculadora, bem como
a consulta a qualquer material adicional. Também não será permitido o uso de
celular, boné, aparelho para deficiência auditiva, aparelhos de MP3 ou similares.
Caso o candidato apresente comportamento inaceitável, será eliminado
automaticamente.

2º Fase: Análise do Currículo Lattes.
1 Consistirá em análise e pontuação dos documentos comprobatórios apresentados pelo
candidato. Os aspectos analisados no currículo Lattes, serão a formação, produção científica
e experiência profissional do candidato. No anexo 1 do presente edital constam os critérios
de pontuação do currículo.
2 Só será feita a análise do Currículo Lattes do candidato que obtiver nota igual ou superior a
7,0 (sete).

3º Fase: Entrevista
1 Consistirá na entrevista a ser realizada pelos membros efetivos e uma Nutricionista convidada.

4

Classificação

Cálculo:
1 Avaliação da Prova discursiva: Constarão de 5 (cinco) questões: 2,0 pontos por questão,
total de 10 pontos a prova.
2 Avaliação de Currículo: Consistirá na análise e pontuação dos documentos comprobatórios
apresentados no ato da inscrição pelo candidato (Currículo mais cópia dos certificados). No
anexo do presente Edital constam os critérios de pontuação do currículo.
3 Avaliação da Entrevista: Consistirá na análise das competências orais do candidato.
Para o cálculo do resultado final será obedecida a seguinte fórmula:

RESULTADO FINAL =

Ax6 + Bx2 + Cx2
10

Onde A representa o número de pontos atribuídos à Prova Teórica, B o Currículo Lattes do
Candidato e C a Entrevista.
Preenchimento de Vagas:
1 A classificação dos candidatos será por ordem DECRESCENTE DE PONTOS
2 As vagas oferecidas serão preenchidas até totalizarem o número de 5 vagas.
3 Em caso de empate, o desempate será obtido com o maior valor na nota obtida pela Prova
Teórica, depois Entrevista e por último Currículo Lattes.
4 O resultado dos classificados para a Entrevista será divulgado no dia 15/05/2017 no mural
da coordenação do curso de Nutrição da Faculdade Santa Terezinha – CEST.
5 A Entrevista dos candidatos será realizada no dia 19/05/2017 na Faculdade Santa Terezinha
às 14:30 horas.
6 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22/05/2017 no mural da coordenação
do curso de Nutrição da Faculdade Santa Terezinha – CEST.

5 Conteúdo Programático:
1 Para a prova objetiva, serão abordados os assuntos relacionados à bioética, diabetes e
hipertensão.
2 A referência bibliográfica e o link do artigos recomendados à leitura estão descritos abaixo:

NASCENTE, Flávia Miquetichuc Nogueira et al. Hipertensão arterial e sua associação com
índices antropométricos em adultos de uma cidade de pequeno porte do interior do Brasil. Rev
Assoc. Med. Bras., v.55, n.6, p.716-22, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ramb/v55n6/17.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2017.
SARTORELLI, Daniela S.; CARDOSO, Marly A. Associação Entre Carboidratos da Dieta
Habitual e Diabetes Mellitus Tipo 2: Evidências Epidemiológicas. Arq. Bras. Endocrinol.
Metab., v.50, n.3, p.415-426, 2006. Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302006000300003>.
Acesso em: 11 abr. 2017.
6 Cronograma:
Todas as etapas do processo seletivo se desenvolverão na sede da LANDH, Faculdade Santa
Teresinha- CEST. Sito: Av. Casemiro Junior, nº 12, bairro Anil, cep: 65045-180, em São LuísMA, Fone: (98) 3213-8015.
As datas de realização das inscrições, da prova, bem como da divulgação dos resultados e
responsáveis, constam da tabela abaixo:
DATA

ETAPA

HORÁRIO

19/04 à 25/04/2017

Inscrição

08:00 às 21:00 h

13/05/2017

Prova

08:00 às 11:00 h

Resultado dos
15/05/2017

classificados

RESPONSÁVEL
Comissão da
LANDH
Comissão da
LANDH
Comissão da

10:00 h

LANDH

para entrevista
19/05/2017

Entrevista

14:30

22/05/2017

Resultado final

10:00 h

A definir

Reunião de
boas vindas

A definir

Comissão da
LANDH
Comissão da
LANDH
Comissão da
LANDH

7 Das disposições finais:
1

Os classificados terão título de membro aspirante e para se tornar membro efetivo é
necessário participar das reuniões quinzenais durante o período mínimo de 06 (seis)
meses, participar das práticas devendo possuir 100% de presença e seguir rigorosamente
o estatuto da LANDH.

2

Os membros serão avaliados de acordo com frequência, pontualidade, contribuição e
interesse nas atividades realizadas pela LANDH. Se, por ventura, o membro aspirante
não possuir tais qualificações citadas anteriormente, o mesmo perderá o direito de
permanecer na Liga Acadêmica.

3

Os membros não podem apresentar mais do que 03 (três) faltas sem justificativas nas
reuniões ordinárias, durante cada semestre letivo. O membro que apresentar mais de três
faltas sem justificativa perderá o direito de permanecer na Liga Acadêmica.

4

Haverá chamada de excedentes, caso os membros não preencham todos os requisitos
exigidos.

5

O presente edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Luís, 17 de abril de 2017.

Marcelo Eduardo Assunção da Silva
Presidente da LANDH
Representante Legal da LANDH

Telefone para contato:
Diretora Presidente, Marcelo da Silva: (98) 98721-3009
Diretora Vice-presidente, Amanda Soares: (98) 98300-3793

FACULDADE SANTA TEREZINHA CEST
LIGA ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO EM DIABETES E HIPERTENSÃO – LANDH

Eu,

___________________________________________________________________,

nascido

em

____________________-

RG:_____________________,
CPF:___________________,

_____

dia

______________,

órgão:________________,
matriculado

no

______

portador

UF:__________

período,

na

e

modalidade

do
do
de

____________________________, do Curso de _______________________________, da
Faculdade Santa Terezinha - CEST, sob o código de matrícula ________________, venho
solicitar inscrição no Processo de Seleção para novos membros efetivos da Liga Acadêmica de
Nutrição em Diabetes e Hipertensão – LANDH conforme Edital.
Li o edital e concordo com as normas descritas.
São Luís, ______ de Abril de 2017.

__________________________________________
Assinatura do Acadêmico

E-mail: ________________________________________________________________
Telefone para contato: ____________________________________________________

Anexo 1 – Critérios de Pontuação Para análise do currículo Lattes do processo seletivo
2017.1 para admissão de novos membros da Liga Acadêmica de Nutrição em Diabetes e
Hipertensão – LANDH
Formação e Experiência Acadêmica

Nº de
Pontuação por
Documento
documento
Anexar
Coeficiente de rendimento do curso
1
9,1-10,0
Estágio extracurricular, com carga horária
1
1,0
mínima 40h
Cursos com carga horária ≥20 horas
2
0,5
Cursos com carga horária ≥8 horas
3
0,25
Artigos publicados em revistas
1
1,0
Monitoria (por ano)
2
0,5
Apresentação de trabalhos em eventos
5
0,25
científicos (por trabalho)
Participação em Jornadas, Simpósios,
2
0,25
Seminários, Encontros.
Participação
em
Congressos
(por
2
0,5
congresso)
Bolsista de Iniciação Científica /ano
1
1,0
Total máximo de pontos

Pontuação
Máxima
1,5
1,0
1,0
0,75
1,0
1,0
1,25
0,5
1,0
1,0
10,0

