O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS divulga e estabelece normas específicas para a
realização de processo seletivo para o provimento do cargo de PROFESSOR.
A Seleção será realizada por banca examinadora e constituída de três etapas, de caráter
eliminatório e/ou classificatório, assim constituídas:
1ª Etapa – Análise do currículo Lattes (caráter eliminatório).
2ª Etapa – Prova teórica de conhecimentos pedagógicos (caráter eliminatório).
Conteúdo/ementa: relação entre a ementa da (s) disciplina(s) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
do curso de Nutrição.
Ementa da (s) disciplina (s) em vacância:
1. Estágio em Nutrição Clínica Ambulatorial: Protocolos, Diagnóstico e conduta nutricional no
Atendimento ambulatorial, Atendimento em grupos, discussão clínicas.
2. Estágio em Saúde Coletiva: Atuação do nutricionista em Unidades Básicas de Saúde, Equipes de
Saúde da Família e no programa nacional de alimentação escolar.
3. Estágio em Nutrição Clínica Hospitalar: Atendimento nutricional no ambiente hospitalar.
3ª Etapa – Aula expositiva oral do tema a escolha do candidato a cerca da ementa da disciplina
(caráter eliminatório).
Critérios da aula expositiva oral: (1) 20 minutos de apresentação e 20 minutos de arguição; (2) 3
vias de plano de aula, contendo objetivo geral, objetivos específicos, conteúdo, estratégia de aula,
avaliação, referências bibliográficas utilizadas.
4ª Etapa- Para os candidatos aprovados nas etapas anteriores: Avaliação de Perfil e Potencial.
DO CARGO
O cargo de professor refere-se à contratação para as disciplinas nas quais o docente seja
selecionado e que serão oferecidas no primeiro semestre de 2019.
Dos requisitos para o cargo: titulação mínima de Especialista, e graduação em Nutrição.
Da (s) disciplina (s): Estágio em Nutrição Clínica Ambulatorial: 100 horas; Estágio em Saúde
Coletiva: 200 horas; Estágio em Nutrição Clínica Hospitalar: 200 horas.
Da jornada de trabalho: Estágio em Nutrição Clínica Ambulatorial: 10 horas/semanais (noite);
Estágio em Saúde Coletiva: 20 horas semanais (tarde); Estágio em Nutrição Clínica Hospitalar: 20
horas/semanais (manhã).

Dos Honorários: (valor bruto não descontado INSS e Imposto de Renda)
20h/Doutor - R$ 5.559,75 (cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
20h/Mestre - R$ 4.742,85 (quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
20h/Especialista - R$ 3.598,35 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)
(valor bruto não descontado INSS e Imposto de Renda)
Dos Honorários: (valor bruto não descontado INSS e Imposto de Renda)
10h/Doutor - R$ 2.779,87 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
10h/Mestre - R$ 2.371,42 (dois mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)
10h/Especialista - R$ 1.799,17 (um mil setecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos)
(valor bruto não descontado INSS e Imposto de Renda)
Do Contrato: O professor será contratado em regime de CLT por hora-aula.
DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
Período de Inscrição: 28/11/2018 a 03/12/2018.
Procedimentos: Enviar para o e-mail nutricao@saolucas.edu.br nome completo, telefone, endereço,
link do currículo Lattes atualizado (poderão ser solicitados documentos comprobatórios que
componham o Lattes) .
Das disposições gerais sobre a inscrição na seleção:
CRONOGRAMA
Inscrição: 28/11/2018 a 03/12/2018.
1ª Etapa (Análise do currículo Lattes ): 04/12/2018 a 06/12/2018.
Divulgação do resultado e convocação para a próxima etapa: 06/12/2018.
2ª Etapa – Prova teórica de conhecimentos pedagógicos: 07/12/2018 (horário a combinar nas
dependências da coordenação pedagógica, do Centro Universitário São Lucas).
Divulgação do resultado e convocação para a próxima etapa: 12/12/2018.
3ª Etapa – 14/12/2018 em horários individuais, que serão comunicados pela coordenação.
Divulgação do resultado final: 19/12/2018.
4ª Etapa- Teste on-line liberado após o resultado final. Os candidatos têm 48 horas para realização
do teste após receberem as informações de acesso ao teste.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação das informações referentes
aos resultados das etapas do processo seletivo no mural da Coordenação do Curso de Nutrição do
Centro Universitário São Lucas e pelos e-mails que forem fornecidos no momento da inscrição.
- Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Talentos Humanos em conjunto com a
coordenação.
- Não será permitida, durante a realização das avaliações, a comunicação entre os candidatos e nem
a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, aparelhos celulares ou outro dispositivo
eletrônico, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. O
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se
tentativa de fraude.
DEMAIS INFORMAÇÕES
O Centro Universitário São Lucas foi credenciada em dezembro de 1999, localiza-se no centro de
Porto Velho. Iniciou suas atividades acadêmicas em março de 2000 e no primeiro semestre de 2001
foi implantado o curso de Nutrição.
A proposta é de que haja um corpo docente capacitado academicamente e também
pedagogicamente, de acordo com as diretrizes curriculares do curso. Para tanto, a Instituição possui
um núcleo de apoio e capacitação constante do docente, para que o mesmo apresente
competências diversas a de sua área de formação específica.
CONTATOS
Coordenação de Nutrição do Centro Universitário São Lucas
Telefone: (69) 3211-8016
Horário de Funcionamento: 15h00 às 22h00
____________________________
Coordenadora do curso: Anaíta Gomes Andrade Pedersoli

