Edital de Seleção de Novos Membros - Jornada de
Nutrição 2018
INSCRIÇÕES
I.

II.
III.

Poderão se inscrever estudantes interessados em participar da comissão organizadora
da lll Jornada de Nutrição, matriculados no curso de Nutrição, Design Gráfico/digital e
Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, que
estejam cursando até o 3º semestre.
As inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 31 de Julho de 2017.
As inscrições deverão ser realizadas através do formulário disponível no link:
https://goo.gl/forms/IptY4gqVQEnJVUvt1, o mesmo link bem como o edital de seleção
estarão disponíveis também na página do facebook: www.facebook.com/DiretórioAcadêmico-de-Nutrição-UFPEL-449811022034849
PRÉ-REQUISITOS

IV.

Discentes do 1º ao 3º semestre do curso de nutrição, discentes de Design Gráfico,
Digital ou Artes Visuais e Discentes de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos
estão aptos a participar do processo seletivo.

PROCESSO SELETIVO
I.
II.
III.
IV.
V.

Serão selecionados os 20 candidatos que obtiverem maior pontuação no formulário de
inscrição.
Os selecionados serão entrevistados individualmente para obtenção de informações
referentes à sua participação na comissão. O tempo será de 10 minutos por candidato.
A entrevista ocorrerá no dia 11/08/2017 às 13h30min, na sala 233 (DIRETÓRIO
ACADÊMICO DE NUTRIÇÃO)- por ordem de chegada.
O critério de desempate será prioridade para os primeiros semestres e analise do
Plataforma Lattes - CNPq
No momento da entrevista, o candidato deve portar documento de identidade original
com foto.
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DAS VAGAS
I.

II.

Serão disponibilizadas o total de 9 (nove) vagas, sendo 5 (cinco) para discentes do
bacharel em Nutrição, 3 (três) para discentes da Pós-Graduação em Nutrição e
Alimentos e 1 (uma) para discentes dos cursos de Design Gráfico, Digital ou Artes.
Os candidatos que ficarem como suplentes poderão ser convocados como membros da
comissão até 30 dias da primeira reunião oficial, caso haja desistência de algum
membro aprovado neste processo seletivo.

ENTREVISTA
I.
II.







Será realizada no dia 11 de Agosto de 2017.
Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
Habilidade de comunicação;
Motivação/interesse pela jornada;
Participação de eventos do Diretório Acadêmico de Nutrição;
Disponibilidade de horários durante a semana;
Participação em atividades extra-curriculares e de extensão/ensino (Exceto atividades
do D.A.N já pontuadas);
Organização/apoio de evento científico.

RESULTADO
I.

Resultado será divulgado na página do Facebook (www.facebook.com/DiretórioAcadêmico-de-Nutrição-UFPEL-449811022034849) no dia 13/08, e os aprovados serão
contatados por e-mail.

07 de Julho de 2017

Kelvin Ruan S. Andrade
Presidente do Diretório Acadêmico de
Nutrição 2017-2018
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