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Resolução ConEn nº 03/2019 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA: AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO 
FEVEREIRO 2019 – MUTIRÃO DE ATENDIMENTO 

 
 
A FAMINAS/BH, através da Diretoria de Ensino, torna público à comunidade acadêmica abertura do 

processo seletivo para o Ambulatório de Nutrição de acordo com o que estabelece o presente edital e 

em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição. Atendimento voluntário em 5 dias 

específicos da clínica escola. 

 

OBJETIVO:  

 

Oportunizar a vivência teórico-prática no contexto profissional aos alunos do curso de Nutrição 

da FAMINAS-BH, para que o estudante aplique seus conhecimentos em situações reais do exercício 

da futura profissão.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Atender  lista de espera de pacientes referente ao atendimento pela clínica escola. 

 

DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

Os alunos deverão ter disponibilidade em todos esses dias e horários: 

 

27, 28 e 29 de Maio de 2019 (Segunda, terça e quarta feira), de 14h30 min às 18h30min  

05 e 10 de Junho de 2019 (quarta e segunda feira), de 14h30 min às 18h30min 

 

VAGAS: 6 (seis), para alunos a partir do 6º período. 

 

CRONOGRAMA: 

  

 Inscrição: de 23/04/2019 a 08/05/2019 

 

PERFIL:  

 

 Compreender os conteúdos necessários para a atenção nutricional de qualidade; 

 Possuir habilidades interpessoais necessárias para criar vínculo profissional com os usuários 

do serviço; 

 Ser cordial, paciente e disciplinado; 

 Interessar pela vivência profissional juntamente com as orientações do Coordenador de Curso 

e professor orientador.    

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

 Disponibilidade nos dias e horários descritos neste edital; 

 Já ter cursado a unidade de ensino e com êxito: Avaliação Nutricional I e II, Nutrição do adulto 

e do idoso, Nutrição Materno-infantil, Nutrição dietética e Esportiva e Atenção Dietoterápica. 
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 Estar quite com a Secretaria, Biblioteca e Tesouraria da FAMINAS. 

 

INSCRIÇÃO: 

 

As inscrições deverão ser efetivadas via link, no prazo deste Edital:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWZbH7-YQx54k2Ik1aqQeNc-MwXzYkXBIE35-

526sWiDUxlQ/viewform  

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

 

 Análise do Histórico Escolar e documentação acadêmica (Secretaria, Tesouraria e Biblioteca). 

 Os alunos serão selacionados por ordem de notas no histórico escolar.  

 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: no site da FAMINAS-BH, www.faminasbh.edu.br e e-mail de 

turma, no dia 13 de Maio de 2019. 

 

 

Vantagens para o estudante 

 

Aperfeiçoar seus conhecimentos em situações reais do exercício da futura profissão em uma 

vivência teórico-prática das atividades profissionais. 

 

 Horas de atividade complementar (Conforme Manual de Atividades Complementares). 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 24 de abril de 2019 
 

 

Prof. Everton Ricardo Reis 
Diretor de Ensino da FAMINAS - BH 
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