
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGA ACADÊMICA DE ATENDIMENTO 

NUTRICIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UniATENEU-LIAAN 

EDITAL Nº 01/2022 – Processo seletivo LIAAN 2022.2 

A LIGA ACADÊMICA DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIATENEU, por meio do edital Nº 01/2022, torna público que estão 

abertas as inscrições para a seleção de alunos do curso de Nutrição, para participarem 

do projeto de extensão do semestre 2022.2, coordenado pela professora Gerusa Matias 

dos Santos. 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.1 – A seleção visa o provimento de 10 (dez) vagas, distribuídas para o curso de 

Nutrição. 

1.2– A seleção dos alunos candidatos será regida por esse edital e executada pelos 

docentes responsáveis pelo projeto. 

1.3 – A seleção dos alunos será realizada mediante avaliação escrita, análise de 

currículo, histórico escolar (notas da graduação) e entrevista. 

 

      2.  DAS INSCRIÇÕES 

 2.1 – O período de inscrições ocorrerá de 29 de setembro a 07 de outubro de 2022. 

 2.2 – Para efetivar a inscrição o aluno deverá preencher ficha individual disponível no 

anexo I.  

2.3 – A ficha de inscrição e o histórico acadêmico deverá ser preenchido juntamente 

com o histórico escolar/comprovante de que está cursando Avaliação Nutricional e 

devidamente digitalizado, enviar para o seguinte email: 

Liaanuniateneu2022@gmail.com 

 

2. – É estabelecido como pré-requisito para a inscrição ter cursado a disciplina de 

Cálculos dietéticos (dietoterapia) e/ou Avaliação nutricional (ou cursando avaliação 

nutricional), caso esteja cursando deverá anexar uma comprovação que está realizando 

a disciplina de Avaliação Nutricional. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 – A primeira etapa dar-se-á mediante inscrição no portal da UniAteneu, com 

informações para a seleção, com datas para realização de cada etapa: avaliação escrita, 

histórico até o momento e entrevista. Após inscrição o aluno deve encaminhar para o 

endereço de email anexado neste edital, juntamente com o histórico. Serão aprovados 

os alunos com média maior ou igual a 7 (sete) na disciplina de Cálculos dietéticos 

(Dietoterapia) e/ou Avaliação Nutricional. Essa etapa possui caráter eliminatório.  



3.2 – A segunda etapa será a entrevista, realizada apenas com os candidatos aprovados 

na primeira fase. Essa etapa possui caráter classificatório. 

 

 

   CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição – 29 de setembro a 07 de outubro de 2022 

Avaliação escrita será online por meio de formulário FORMS. 

Entrevistas ocorrerá nos dias 11 e 13 de outubro no período da tarde no Centro 

Universitário Ateneu, sede Lagoa, sala a confirmar. 

Resultado final – 14 de outubro. 

 

      4.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

4.1- Comprometer-se a dedicar voluntariamente por um período mínimo de 4 (quatro) 

horas semanais as ações de extensão, tendo disponibilidade do turno manhã aos 

sábados, de acordo com a disponibilidade do preceptor ou responsável, durante horário 

de atividades. 

 4.2- Ter interesse na produção de trabalhos acadêmicos e estudos científicos, 

apresentação em eventos e participar regularmente das reuniões e treinamentos esses 

podendo ser durante a semana de acordo com o calendário de atividades da Liga. 

4.3- Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas 

estabelecidas neste edital, assim como as demais normas estabelecidas pelos Editais. 

 4.4– O descumprimento às atribuições do extensionista voluntário acarretará no 

desligamento do projeto. 

 

     5. DAS VAGAS 

5.1 O total de 10 (dez) vagas ofertadas, serão distribuídas entre o curso de Nutrição. 

 

     6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 – O(a) aluno(a) extensionista poderá a seu pedido, a qualquer tempo, mediante 

assinatura de termo de desistência ser desligado do projeto.  

6.2 – Também poderá ser desligado do projeto em razão de descumprimento de termos 

estabelecidos em edital ou regimento interno da liga, mediante assinatura do termo de 

desligamento pelo(a) Coordenador(a) do curso.  

6.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, no que for de sua 

atribuição. 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1.Nome Completo:______________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: ____/_____/_________ 

3. Documento de Identidade: ____________________Órgão Expedidor: ___________ 

4. CPF: _____________________ Instituição de Ensino: _____________________  

5. Semestre:______________  

6. Curso:_____________________________________  

7. Cel.:(   )_________________ 

8. Email:______________________________________________________________ 

9. Você participa de alguma atividade extracurricular (projeto de extensão, pesquisa, 

centro acadêmico, grupo de estudos, bolsista, etc)? E extra universidade (curso de 

inglês, trabalho, informática, etc)? Descreva. 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

10. O que motivou sua inscrição na Liga? 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_ 

11. Qual é a sua disponibilidade de dias e turnos na semana? 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_  



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

Eu,_______________________________________________________ declaro ter 

lido o edital Nº 01/2022 para SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA A LIGA ACADÊMICA 

DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL DO CENTRO UNIVERSITARIO ATENEU e estar 

ciente das minhas atribuições, caso seja selecionado, como extensionista voluntário do 

projeto. Estou ciente de que minha participação no referido projeto não implicará em 

vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza que não seja referente a de 

extensionista voluntário prevista neste edital, e que não receberei nenhum tipo de 

pagamento ou remuneração pelo trabalho voluntário prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

Local:___________________________. Data:____/____/____.  

 

 

 

Assinatura:________________________________ 

 

 

 


