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I. Parâmetros de admissibilidade e pontuação de currículos 

a) Apresentação do diploma de graduação em Nutrição.  
b) Apresentação do certificado de Especialização ou comprovação de créditos 
cumpridos em pós-graduação Strictu Sensu ou dos diplomas de Mestrado ou 
Doutorado. 
c) Apresentação de comprovação de 01 resumo ou trabalho aceito em anais de 
eventos científicos nos últimos 5 anos, OU, comprovação de publicação de 01 
capítulo de livro nos últimos 5 anos, OU, de 01 artigo em revista científica nos 
últimos 5 anos. 
A análise dos currículos tem caráter eliminatório, não sendo considerada no 
cômputo da média final, apenas habilitando, ou não, o candidato para prosseguir 
na etapa subsequente considerando os critérios acima como exigência mínima. 
 

II. Cronograma de realização das etapas 

Etapa Data 

Inscrições dos candidatos 27/02 a 03/03 

Deferimento das inscrições Até 07/03/2023 

Sorteio dos pontos e prova escrita 20/03/2023 

Prova didática 21/03/2023 

 
III. Modalidade do PSS (Presencial ou Remoto) 

Presencial 
 

IV. Programa de pontos a serem cobrados nas provas 
1. Planejamento dietético para Grupos populacionais: adultos e escolares; 
2. Ação de micronutrientes no metabolismo ósseo: cálcio e vitamina D; 
3. Ação de micronutrientes antioxidantes: vitamina C, tocoferóis e selênio; 
4. Ação de micronutrientes hematopoiéticos: folato, cianocobalamina e ferro; 
5. Recomendações dietéticas e DRI. 
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VI. Critério para cálculo da Média, para efeito de classificação no PSS 

- Prova Escrita 
A prova escrita, destinada a avaliar o grau de conhecimento do candidato em 
relação ao conteúdo programático, será realizada no mesmo dia e hora para 
todos os concorrentes e constará de questões sobre tema(s) sorteado(s) no 
momento de sua aplicação. Não é permitida a entrada de candidatos a partir do 
início do sorteio do(s) ponto(s). 
Será realizada presencialmente, em sala a ser informada por e-mail aos 
candidatos, com duração máxima de 3 horas. Antes de iniciar a contagem dos 
3h da prova escrita, serão concedidos 30 minutos à(ao) candidata(o) para 
consulta a algum material individual impresso – não é permitida a saída da sala 
no momento destinado a esta consulta. Esclarecemos que a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro não se responsabiliza por fornecimento de material 
para consulta dos candidatos. A nota mínima para a não eliminação do(a) 
candidato(o) na prova escrita é 7,0 (sete). 
 
- Prova Didática 
Será realizada presencialmente com duração máxima de 40 minutos e com 
sorteio do(s) ponto(s) e da ordem dos candidatos(as) que realizarão a prova. O 
atraso tolerado para entrada na sala será de até 10 minutos, ressaltando que o 
tempo de atraso será descontado do tempo total para realização da prova. O 
candidato que exceder os 10 minutos, a partir de seu horário individual definido 
pela ordem dos candidatos, será automaticamente eliminado. A nota mínima 
para a não eliminação do(a) candidato(a) na prova didática é 7,0 (sete). 
Será realizada média simples entre as notas das provas escrita e didática para 
determinar a classificação dos candidatos.  
 

VII. Composição da Banca Examinadora 
Titulares 
Ainá Innocencio da Silva Gomes (IAN-CMM/UFRJ) 
Leandro Oliveira Batista (IAN-CMM/UFRJ) 
Mariana Fernandes Brito de Oliveira (IAN-CMM/UFRJ) 
 
Suplentes 
Kelse Tibau de Albuquerque (IAN-CMM/UFRJ) 
Beatriz Gonçalves Ribeiro (IAN-CMM/UFRJ) 
 

 
 

 
 
 


