UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA – CAV
NÚCLEO DE NUTRIÇÃO
Edital nº 52, de 20 de novembro de 2018.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, PROGRAMAS E TABELA DE
PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS
1. Área do concurso: Nutrição / Subárea: Nutrição em Saúde Pública
2. Classe: Substituto – 40 horas
3. Perfil do candidato: Graduação em Nutrição e Mestrado em uma das áreas
das Ciências da Saúde (conforme tabela das áreas de conhecimento do CNPQ
– 4.00).

4. Distribuição da carga horária:
Código

NUTR0074
NUTR0019

Nome da Disciplina

EPIDEMIOLOGIA APLICADA À
NUTRIÇÃO
AVALIAÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL

Teórica

Prática

25

60

-

15

Dias e Horários
(por turma)
SEGUNDA (07-10:50H)
TERÇA (09-10:50H)
SEGUNDA (11-12:50H)
QUINTA (07-09:50H)
SEGUNDA (07-10:50H)
TERÇA (09-10:50H)

SAUD0003

EPIDEMIOLOGIA I

-

30

NUTR0082

NUTRIÇÃO EM SAÚDE
PÚBLICA 2

-

30

QUARTA (09-12:50H)

NUTR0061

SAÚDE E SOCIEDADE

15

15

TERÇA (10-12:50H)

NUTR0032

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 2

-

30

QUINTA (14-15:50H)

NUTR0066

POLÍTICAS DE SAÚDE

30

-

TERÇA (11-12:50H)

5. O CONCURSO CONSTARÁ DE:
- Prova didática e análise de títulos.
 O candidato OBRIGATORIAMENTE deverá estar presente nas etapas:
- No sorteio do ponto da prova didática;

- No inicio da realização da prova didática, onde nenhum candidato poderá
assistir à aula do candidato concorrente (item 5.4.4 do presente Edital).
- Os candidatos serão chamados à realização das provas didática e didático –
prática pela ordem de inscrição. O horário de comparecimento ao local de
provas é único para todos os candidatos, independentemente da ordem de sua
realização (item 5.4.1.2 do Edital).
6. PROGRAMA DO CONCURSO
1- Estratégias de educação alimentar e nutricional no contexto de promoção de
saúde;
2- Sistema Único de Saúde (SUS): histórico, avanços e desafios;
3- Ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica em Saúde;
4- Avaliação e diagnóstico do estado nutricional de crianças e adolescentes por
meio de indicadores antropométricos.
5- Indicadores bioquímicos e semiológicos na avaliação e diagnóstico do
estado nutricional
6- Segurança Alimentar e nutricional (SAN) no Brasil: conceito e evolução
histórica.
7- O ato de comer e suas dimensões em uma sociedade pós-moderna: um
olhar antropológico.
8- A política nacional de povos e comunidades tradicionais com enfoque na
realidade pernambucana;
9- Transição alimentar e nutricional em um contexto de desigualdades e
desenvolvimento: o caso do Brasil.
10- Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares: magnitude, indicadores,
determinantes e estratégias de enfrentamento.

7.

CRONOGRAMA DO CONCURSO (a ser definido pelo secretário e

Comissão Examinadora)
DATA
26/11 a
05/12/2018

HORÁRIO

ATIVIDADE

09 às
12h00 e
14h00 às

Período das inscrições.

17h00
06/12/2018

16h00
9h00 às
12h00 e

07/12/2018

14h00 às

Homologação do julgamento das inscrições.
Prazo para recurso das inscrições indeferidas;
Divulgação da Comissão Examinadora e envio
do cronograma da seleção.

17h00

*Os cronogramas serão enviados por e-mail para o endereço
eletrônico informado na ficha cadastral preenchida pelo(a)
candidato(a) no ato da inscrição. É de responsabilidade
exclusiva

do(a)

recebimento

do

candidato(a)
e-mail

em

o
tela.

acompanhamento
Ressaltamos

que

do
é

OBRIGATÓRIA a confirmação do recebimento por parte do(a)
candidato(a) mediante resposta ao e-mail enviado. O e-mail
será enviado pelo endereço diretoriacav.ufpe@gmail.com.

