FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES
CURSO DE BACHARELADO NUTRIÇÃO

O Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas, no uso de suas atribuições, faz
publicar o presente Edital para concurso externo de seleção de professor para o Curso
de Nutrição das Faculdades Integradas de Patos. Abaixo a tabela das áreas e locais de
atuação dos professores.
DISCIPLINAS

VAGAS

Administração e Planejamento em Saúde Coletiva

01

Avaliação Nutricional

01

Ética Profissional e Bioética

01

Nutrição e Gastronomia

01

Prática em Saúde Coletiva

01

Técnica Dietética

01

Podem se inscrever candidatos que tenham titulação mínima de Mestre e experiência
comprovada na referida área. A seleção dos candidatos contará com uma primeira
etapa onde será analisado o Currículo Lattes. Os selecionados nessa primeira etapa
passarão por uma segunda etapa composta por: a) desempenho em aula expositiva
com duração de 30 minutos e b) entrevista, avaliados por banca examinadora
composta por professores das áreas objeto do concurso e da área pedagógica. Os
candidatos interessados deverão enviar o currículo por e-mail até o dia 23 de maio de
2014. A seleção ocorrerá do dia 26 a 29 de maio do corrente ano. E-mail para envio
dos currículos: nutricao@fiponline.com.br

Patos - PB, maio de 2014
JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS
SELEÇÃO DE PROFESSORES
CURSO DE BACHARELADO NUTRIÇÃO
ERRATA DE EDITAL
No Edital para concurso externo de seleção de professor para o Curso de Nutrição das
Faculdades Integradas de Patos:
Onde se lê:
Podem se inscrever candidatos que tenham titulação mínima de Mestre e experiência
comprovada na referida área.
Leia-se:
a) Poderão se inscrever apenas candidatos com Graduação em Nutrição, com diploma
expedido por instituições reconhecidas pelo MEC;
b) Que tenham titulação mínima de Mestre em Ciências da Nutrição ou áreas afins;
c) Que tenham comprovação da experiência profissional e docente na área objeto do
concurso.

Patos - PB, maio de 2014
JOÃO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

