Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Nutrição - 2022/1

Edital de Seleção de Voluntários para Iniciação Científica / 2022
PROJETO: AVALIAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE.

1. INSCRIÇÕES:
A Professora do Departamento de Nutrição, Profª. Drª.Camila Kümmel Duarte, faz saber
que, no período de 29 de Junho a 09 de Julho de 2022, estão abertas as inscrições para
seleção de 04 (quatro) VOLUNTÁRIOS para atuarem junto ao Projeto de Pesquisa
intitulado: “AVALIAÇÃO DA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE”.

2. CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE:
Local: Internação do Hospital das Clínicas - UFMG.
Atividades: preenchimento de planilhas, leitura de prontuário, tabulação de dados, busca
ativa dos pacientes junto a equipe de terapia nutricional, apresentação de trabalhos em
eventos científicos.
A depender do tempo de permanência no projeto: participação em artigos científicos e
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.

3. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA:
- Estar regularmente matriculado nos cursos de Graduação em Nutrição ou Enfermagem.
Ou ser Nutricionista recém-formado com interesse em pesquisa.
- Disponibilidade para cumprir 10 (dez) horas semanais de dedicação, cumprindo as
atividades estabelecidas no plano de trabalho.
- Possuir qualidades como: boa comunicação, organização, atenção, pontualidade e
proatividade;
- Saber trabalhar em equipe;
- Possuir habilidades para trabalhar com planilhas e coleta de dados.

4. PROCESSO SELETIVO:
4.1- Documentação:
No ato da inscrição, o candidato (a) deverá enviar, via Formulário Google
(https://forms.gle/tmriLo18S1htNge29), os documentos listados abaixo (em arquivo pdf):
a) Histórico Escolar com desempenho acadêmico;

b) Currículo Lattes.
c) Carta de intenção na qual o candidato expõe as razões e expectativas em participar como
voluntário do Projeto, além da disponibilidade de horários na semana (acrescentar um
quadro ou tabela, contendo as disciplinas que estão sendo cursadas no semestre e
identificar no mapa semanal a disponibilidade para o projeto) e demais informações que
julgar relevantes.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: suportenutricionalhc@gmail.com.
4.2 - Seleção:
-Nota mínima para aprovação: 70,00.
*Histórico Escolar: ----------------------------------------------------------------------------------15 pontos
*Currículo Lattes: ---------------------------------------------------------------------------------- 25 pontos
Carta de intenção entregue no ato da inscrição conforme item 3.1: ------------------ 15 pontos
Entrevista: -------------------------------------------------------------------------------------------- 45 pontos

Data do exame de seleção: dia 11/07/2022 (Segunda-feira).
Horário da seleção: 14h00.
Local: Plataforma online Google Meet.
*O candidato que apresentar pontuação menor que 30 pontos na soma desses dois
quesitos, já será eliminado.
5. RESULTADO DA SELEÇÃO:
Data da divulgação do Resultado da Seleção: 11/07/2022.
Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias apuradas.

Belo Horizonte, 29 de Julho de 2022

____________________________
Profª. Drª. Camila Kümmel Duarte
Departamento de Nutrição/UFMG

