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EDITAL VDE INI 2018 

CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA APLICADA À INFECTOLOGIA 

Coordenação: Patrícia Dias de Brito, Cristiane Fonseca de Almeida e Adriana Costa Bacelo  

Tipo de oferta: anual 

Turma: 2018 

Modalidade: presencial   

 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 

Cruz torna público o calendário e as normas para a seleção de candidatos ao Curso de Especialização em 

Nutrição Clínica aplicada à infectologia, do seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.  

 Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018. 

I- Público Alvo e Vagas  

1. Publico Alvo  

1.1. Graduados de nível superior em Nutrição 

2. Vagas  

2.1. Serão oferecidas 08 vagas a profissionais graduados em Nutrição, com ou sem experiência 

profissional.  

II- Proposta Pedagógica do Curso (PPC) 

3.  Objetivo geral do curso:     

3.1. Especializar profissionais nutricionistas críticos e reflexivos para atuar na Atenção à Saúde, dando 

subsídios para assistência ampliada e integrada à gestão, ao ensino e à pesquisa, de acordo com as 

políticas do SUS e com enfoque nos pressupostos fundamentais do campo das doenças infecciosas e 

parasitárias. 

4. Objetivos específicos do curso:  

4.1. Apresentar temas contemporâneos que ampliem o diálogo interdisciplinar na área da atenção à saúde 

com ênfase nas doenças infecciosas e parasitárias; 

4.2. Apresentar noções básicas sobre vigilância em saúde e clínica das doenças infecciosas e parasitárias; 

4.3. Apresentar a base teórico-metodológica para construção de pesquisa em saúde com ênfase nas 

doenças infecciosas e parasitárias; 

4.4. Apresentar conhecimentos específicos sobre Imunologia e outros temas específicos da Nutrição 

relacionados às doenças infecciosas; 

4.5. Apresentar a base teórica e propiciar vivencia profissional supervisionada visando o diagnóstico, 

recuperação, tratamento e acompanhamento do estado nutricional de indivíduos e grupos populacionais; 

4.6. Propiciar vivencia profissional supervisionada para atuação em equipe multiprofissional de saúde e de 

terapia nutricional. 

5. Organização curricular, duração e local de realização do curso: 

5.1. O curso tem carga horária total de 520 (quinhentas) horas.  

5.2. O período previsto para realização da parte teórica e prática será de 12 de março de 2018 a 21 de 

dezembro de 2018. 
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5.3. Na semana inicial de 12 a 16 de março de 2018, no horário das 9h às 17h, o aluno matriculado deverá 

participar das atividades OBRIGATÓRIAS que serão pré-requisitos essenciais para a realização do eixo 

prático do Curso. 

5.4. A estrutura curricular é constituída por três eixos: Transversal, Específico e Prático, totalizando dez 

módulos, conforme descrito no Quadro 1.   

Quadro 1: Estrutura curricular do curso  

EIXOS MÓDULOS 
TIPO DE ATIVIDADE 
CARGA HORÁRIA 
 
 
 

 
DIA DA SEMANA 

EIXO 
TRANSVERSAL  

Módulo 1: Tópicos Especiais em Saúde 
 
 
 

Teórica/ Teórico-prática 
(4 h/semana) 

 

 

5ª feira – tarde 

 

Módulo 2: Fundamentos da Infectologia 

Módulo 3: Vigilância em Saúde 

Módulo 4: Abordagem interdisciplinar e 
interprofissional 

Módulo 5: Gestão do Trabalho Científico 

EIXO 
ESPECÍFICO 

Módulo 6: Nutrição Clínica aplicada às 
doenças infecciosas 

 
 
 
 

Teórica/ Teórico-prática 
(4 h/semana) 

 

 

 

4ª feira - tarde 

 

 

Módulo 7: Nutrição Social 

Módulo 8: Imunologia aplicada à Nutrição 

Módulo 9: Produção de conhecimento na área 
de Nutrição em Infectologia 

EIXO 
PRÁTICO 

Módulo 10: Vivência Profissional 
Supervisionada: 

- Atendimento clínico a pacientes com 
doenças infecciosas; 

- Acompanhamento de ações de Educação 
Alimentar e Nutricional; 

 
 

Prática 
(12 h/semana) 

 

Turnos de 4h  

Às 3as, 4as e 5as 
feiras 

(manhã ou tarde)* 

 

* Distribuição dos alunos a ser combinado com a coordenação do curso, conforme descrito no subitem 5.5.1. 

 

5.5. Para realização do curso, o aluno deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais, distribuídas de 

terça à quinta-feira (das 8 às 17 horas), conforme grade de horários das atividades do Curso (Quadro 2). 

5.5.1. A distribuição dos alunos nas atividades práticas será realizada pela Coordenação nas semanas 

iniciais do Curso.  

 

Quadro 2: Organização da semana padrão do curso 

Turno  Terça  Quarta  Quinta 

Manhã 

(8 às 12h) 

Vivência Profissional 

Supervisionada 

Vivência Profissional 

Supervisionada 

Vivência Profissional 

Supervisionada 

Tarde  

(13 às 17h) 

Vivência Profissional 

Supervisionada 

Aulas Teóricas/ 
 Teórico-prática 
  Eixo Específico 

Aulas Teóricas/ 
 Teórico-prática 
 Eixo Transversal 

 

5.6. As datas dos módulos do curso poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades da 

instituição.  
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5.7. As aulas teóricas e teórico-práticas acontecerão no prédio da Vice Direção de Ensino ou nas 

dependências do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. A vivência profissional supervisionada 

acontecerá na internação e ambulatórios do INI ou em outra unidade da Fiocruz ou hospital do SUS que 

tenham convênio de cooperação técnico- científico com o INI/FIOCRUZ. 

6.  Ambiente Virtual de Aprendizagem 

6.1 Todas as atividades do Curso serão presenciais. Durante a realização do Curso será utilizado o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE, onde estarão disponíveis o material didático e as atividades 

de aprendizagem do Curso. 

7. Critérios de avaliação e aprovação nos módulos 

7.1. A avaliação dos módulos do curso terá como foco a frequência, a análise do desempenho do aluno nas 

atividades de aprendizagem propostas em cada módulo e a autoavaliação, conforme critério da 

coordenação do curso.   

7.2. A frequência para aprovação é de 75% em cada módulo.  

7.3. O aproveitamento acadêmico de cada módulo será expresso por meio de conceitos: A – Excelente 

(equivalente a notas entre 9 e 10); B – Bom (equivalente a notas entre 7,5 e 8,9); C – Regular (equivalente 

a notas entre 6 e 7,4); D – Insuficiente (equivalente a notas menores que 6,0). 

7.3.1. Será considerado aprovado no módulo o participante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 pontos 

(conceito mínimo C).  

8. Entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso  

8.1. Ao final do curso cada aluno deverá apresentar e entregar o trabalho de conclusão do curso (TCC) que 

poderá ser apresentado em diferentes formatos, tais como estudo de revisão, artigo, projeto aplicativo, 

material didático e instrucional, sem prejuízo de outros formatos, desde que previamente acordado e 

aprovado pela coordenação do curso e orientadores. 

9. Avaliação do Curso  

9.1. A avaliação do curso será realizada periodicamente pelos alunos com a finalidade de proporcionar 

melhorias contínuas do curso. 

III. Processo Seletivo 

10. Inscrição:  

10.1. Período de inscrição: 08 de janeiro a 22 de fevereiro de 2018. 

10.2. Taxa de inscrição: R$20,00 (vinte reais). 

10.3. Documentação para inscrição:  

10.3.1. Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível na Plataforma SIGA:  

www.sigals.fiocruz.br), Inscrição > Modalidade: Presencial > Categoria: Especialização > Unidade: Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas > Classe: Especialização em Nutrição Clínica aplicada à 

Infectologia;  

10.3.2. Curriculum Vitae atualizado, de preferência modelo Lattes (www.cnpq.br); 

10.3.3. Formulário para entrega de comprovantes do Curriculum Vitae modelo Lattes, devidamente 

preenchido com comprovação dos itens a serem pontuados (Anexo A). Não serão considerados itens do 

Curriculum Vitae não comprovados, nem comprovantes de itens não registrados no Curriculum Vitae 

modelo Lattes; 

10.3.4. Carta de intenção (Formatação do texto: fonte Arial ou Times New Roman 12; espaço entre linhas 

1,5; margens superior e esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm; recuo de primeira linha do 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.cnpq.br/
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parágrafo de 1,25, máximo de 2 páginas) explicitando em parágrafos: a) Apresentação Pessoal (dados 

pessoais e um breve histórico da formação, da trajetória profissional e/ou da vida acadêmica); b) Motivos 

e expectativas que o levam a realizar o curso de Especialização Enfermagem em Doenças Infecciosas e 

Parasitárias; c) Disponibilidade de tempo para o acompanhamento das atividades proposta no curso; 

10.3.5. Cópia legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha); 

10.3.6. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

10.3.7. Cópia legível da carteira/protocolo do Conselho Regional de Nutrição; 

10.3.8. Cópia legível da Carteira de Identidade (RG). Observação: carteiras de motorista, carteiras 

profissionais ou funcionais não serão aceitas;  

10.3.9. Cópia legível do CPF, caso não conste na identidade.  

10.3.10. Comprovante de pagamento da taxa de Inscrição (GRU), no valor de R$20,00 (vinte reais); 

emitida através do site da Receita Federal no endereço eletrônico: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp (Informações para preenchimento 

disponível Anexo B). 

11. Isenção das taxas de inscrição e matrícula  

11.1. Estarão isentos da taxa de inscrição e matrícula os candidatos com os seguintes vínculos: servidores 

e colaboradores da FIOCRUZ e da rede municipal, estadual ou federal de saúde.  

11.2. Os candidatos que se enquadram no item 11.1 deverão enviar junto com a documentação da 

inscrição (item 10.3) a fotocópia do crachá funcional ou do contracheque (recente), identificando vínculo 

institucional.  

12. Local de entrega da documentação de inscrição:  

12.1. A entrega da documentação deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice Direção de Ensino 

do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. Endereço: Avenida Brasil, 4365 – 

Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. No horário de 09h às 16h. 

12.2. A documentação exigida deverá ser entregue ATÉ O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO.  

12.3. Inscrições com documentações incompletas não serão aceitas, e automaticamente desclassificará o 

candidato. 

12.4.  Não serão aceitas inscrições via correio.   

13. Homologação da inscrição (após conferência da documentação entregue) 

13.1. A relação com os nomes dos candidatos com inscrição homologada será disponibilizada na 

Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), a partir do dia 23 de fevereiro de 2018. 

14.  Processo de seleção   

14.1. O processo seletivo será realizado no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018 e será 

composto das seguintes etapas:  

14.1.1.  1ª etapa: Prova escrita, eliminatória e classificatória; 

14.1.2. 2ª etapa: Entrevista, classificatória. 

14.2. A Comissão de seleção responsável pelas etapas do processo seletivo seleção é composta de dois 

membros: 1 profissional de saúde do INI e o Coordenador do Curso. 

14.3. Não haverá segunda chamada para nenhuma das etapas do processo seletivo. 

14.4. Não serão fornecidas informações sobre resultado do processo seletivo por telefone 

 

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://www.sigals.fiocruz.br/
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15. Da Prova Escrita (1ª etapa)  

15.1. A Prova será realizada no dia 26 de fevereiro de 2018, das 9h às 12h, no prédio da Vice-Direção de 

Ensino do INI.  

15.2. A Prova será composta de 20 questões de múltipla escolha, conforme as referências bibliográficas do 

Anexo C deste Edital.  

15.3. Para a realização da Prova, o candidato deverá apresentar-se no local munido de documento de 

identidade com foto, com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

15.4. O candidato deverá alcançar na 1ª etapa a nota mínima de 6,0 (seis) para se classificar para 2ª etapa 

do processo de seleção. 

15.5.  Estarão habilitados para 2ª etapa todos os candidatos classificados em até 3 vezes o número de 

vagas deste edital, respeitados os empates na última colocação. 

15.6. A relação com os nomes dos candidatos aprovados na 1ª etapa será disponibilizada na Plataforma 

SIGA (www.sigals.fiocruz.br), a partir do dia 27 de fevereiro de 2018. 

16. Da Entrevista (2ª etapa) 

16.1. A entrevista será realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, das 9h às 17h, no prédio da Vice-

Direção de Ensino do INI.   

16.2. Na entrevista serão abordados aspectos relacionados ao currículo devidamente comprovado (subitens 

10.3.2 e 10.3.3.) e à carta de intenção (item 10.3.4). A nota máxima para esta etapa é de 10 pontos. 

16.3. Para a realização da Entrevista, o candidato deverá apresentar-se no local munido de documento de 

identidade com foto, com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

17.Classificação Final  

17.1.  A classificação final será obtida através da soma das notas das duas etapas (itens 15 e 16). 

17.2. Na hipótese de empate na média final, para fins de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato com: a) maior pontuação no Curriculum Lattes; b) idade (o critério 

será o de maior idade); 

17.3. O Resultado da Seleção será divulgado sob a forma de listagem nominal em ordem de classificação 

na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), até o dia 02 de março de 2018. 

17.4. Não será divulgada a pontuação individual no processo seletivo. Entretanto, esta poderá ser 

fornecida diretamente aos respectivos interessados ao final do processo, mediante solicitação a 

secretaria. 

IV. Matricula 

18. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula nos dias 05 e 06 de março de 2018. 

18.1. Valor da matrícula: R$ 150 reais.  

18.1.1. Estarão isentos da taxa de inscrição e matrícula os candidatos que se enquadram no item 11.1. 

18.2. Documentação para matrícula: 

18.2.1. Formulário de Matrícula preenchido e assinado pelo candidato. O formulário estará disponível na 

Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br); 

18.2.2.  01 (uma) fotografia 3x4 recente; 

18.2.3. Cópia da Certidão de Casamento (caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação);  

18.2.4. Cópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2017 ou 2018 do CRN ou extrato de débito 

negativo (obtido através de login no site http://www.crn4.org.br/home.php); 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.crn4.org.br/home.php


 

 6 

18.2.5. Cópia da apólice do seguro contra acidentes pessoais. OBS: A contratação de seguro contra 

acidentes pessoais é obrigatória para todos os alunos, deve ter cobertura para todo o período do curso. O 

Seguro poderá ser contratado em qualquer agência bancária; 

18.2.6. Cópia da Carteira de Vacinação, com as vacinas dT (difteria e tétano), hepatite B e outras 

recomendadas pela NR 32 e pelo Ministério da Saúde; 

18.2.7. Declaração de Disponibilidade, na qual o candidato ratifica ter disponibilidade de 20 horas 

semanais presenciais para realização do curso até a conclusão (Anexo D).  

18.2.8. Carta de Liberação assinada e datada pela chefia imediata, se aplicável (Anexo E).  

18.2.9. Formulário de Abertura de conta NA REDE DE DADOS DO INI (e-mail institucional). O formulário 

estará disponível na secretaria acadêmica.  

18.2.10. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (GRU), se aplicável, no valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais); emitida através do site da Receita Federal no endereço eletrônico: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. (Informações para preenchimento 
disponível Anexo C). 

18.3. Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula estarão eliminados do processo seletivo. 

19. Local de entrega da documentação da matrícula:  

19.1. A entrega da documentação deverá ser realizada na Secretaria Acadêmica da Vice Direção de Ensino 

do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI/FIOCRUZ. Endereço: Avenida Brasil, 4365 – 

Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ. No horário de 09h às 16h. 

19.2. Não serão aceitas matrículas via correio.   

V. Reclassificação  

20. Finalizado o período para a matrícula de que trata o item 17 deste edital, caso haja vagas ainda não 

preenchidas em razão de desistências, serão convocados os candidatos, em segunda chamada, em número 

igual ao de desistentes, no período de 07 de março de 2018.  

20.1. A listagem com os nomes dos candidatos reclassificados será divulgada na Plataforma SIGA 

(www.sigals.fiocruz.br). 

20.2. O período de matrícula (reclassificação) será de 08 a 09 de março de 2018.  

20.3. Os candidatos convocados que não efetuarem a matrícula estarão eliminados do processo seletivo. 

VI. Desistência do Curso  

21. Em caso de desistência durante o período do curso, o aluno matriculado deverá apresentar por e-mail 

(ensino@ini.fiocruz.br) uma carta para a Coordenação do Programa de Pós-graduação lato sensu do INI 

solicitando o cancelamento da matrícula. 

21.1. Não será permitido o trancamento de matrícula.  

VII. Titulação 

22. O aluno que terminar o curso receberá o certificado de conclusão de Curso de Especialização em 

Nutrição Clínica aplicada à Infectologia. 

22.1. Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá:  

22.1.1. Cursar com aproveitamento todos os módulos do curso (segundo os critérios de avaliação 

previamente estabelecidos ao final de cada módulo oferecido);   

22.1.2. Apresentar frequência mínima de 75% do total da carga horária em cada módulo;  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:ensino@ini.fiocruz.br
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22.1.3. Apresentar e entregar o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme Resolução CNE/CES nº 01, de 

08 de junho de 2007.  

VIII. Bolsas de Estudo e Hospedagem 

23.O INI não oferece bolsas de estudo.  

24.A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 

IX. Disposições Finais 

25. O não atendimento aos requisitos dispostos neste edital ou a inexatidão das informações contidas em 

documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato dessa seleção, 

anulando-se os atos decorrentes. 

26. Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas. 

27. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos 

respectivos interessados para retirada, na Secretaria da Vice Direção de Ensino, por um prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os documentos 

restantes serão incinerados. 

28. Possíveis retificações do edital, alterações relativas a datas, local e horários serão divulgadas na 

Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). 

29. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

X. Informações  

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-INI 
Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tele/FAX: (21) 3865-9581 
e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br   
 

XI. Calendário 

EVENTOS DATAS OBSERVAÇÃO 

DIVULGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 08 de janeiro de 2018 Disponível em www.sigals.fiocruz.br 

INSCRIÇÃO 
08 de janeiro a 22 de fevereiro de 

2018 
Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI  

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
(CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO 
ENTREGUE) 

23 de fevereiro de 2018 Disponível em: www.sigals.fiocruz.br 

SELEÇÃO 
26 de fevereiro a 02 de março de 

2018 
                          -------- 

1ª ETAPA: PROVA ESCRITA 26 de fevereiro de 2018 
Local: Prédio da Vice-Direção de Ensino/INI 
Horário: 09 às 12h 

RESULTADO 27 de fevereiro de 2018 Disponível em: www.sigals.fiocruz.br 

2ª ETAPA: ENTREVISTA 28 de fevereiro de 2018 
Local: Prédio da Vice-Direção de Ensino/INI 
Horário: 09 às 17h 

RESULTADO FINAL 02 de março de 2018 Disponível em: www.sigals.fiocruz.br 

MATRÍCULA 05 e 06 de março de 2018 
Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI 

RECLASSIFICAÇÃO  07 de março de 2018 Disponível em: www.sigals.fiocruz.br 

MATRÍCULA (RECLASSIFICAÇÃO)  08 a 09 de março de 2018 
Local: Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de 
Ensino/INI 

INÍCIO DO CURSO  12 de março de 2018  A data poderá sofrer alteração.  

TÉRMINO DO CURSO 21 de dezembro de 2018 A data poderá sofrer alteração.  

 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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ANEXO A - FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE MODELO LATTES E DA ENTREVISTA 

(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL) 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

Formação Acadêmica Pontuação 

Pontuação 

máxima 

(10 pontos) 

Reservado 

para Banca de 

Seleção 

Monitoria - 1 ponto por semestre (até 1 ponto) 1   

Estágio extracurricular em Nutrição na área clínica ou social- 0,5 

ponto por semestre (até 1 ponto) 
1 

 
 

Carta de indicação de docente da Universidade de origem – 0,5 ponto 

(apenas 1 carta) 
0,5 

 
 

Atuação Profissional   
  

Experiência profissional em Nutrição na área clínica ou social (nível 

superior) – 0,5 ponto por ano (até 2 pontos)  
2 

 
 

Atuar na rede de saúde pública ou privada – 2,0 pontos 2   

Carta de indicação de chefia imediata – 0,5 ponto (apenas 1 carta) 0,5   

Atualização profissional  
 

  

Seminário, congresso ou jornada – 0,25 por participação (até 1 ponto) 1 
 

 

Entrevista  
 

 

Motivação/Expectativa (até 1,0 ponto) 1 
 

 

Disponibilidade para o curso (até 1,0 ponto) 1 
 

 

TOTAL DE PONTOS (MÁXIMO 10 PONTOS)    

Observações: 

 A monitoria deverá ser comprovada através de documento fornecido pela Instituição de Ensino em papel timbrado, não sendo 

aceita a declaração de docente; 

 O estágio extracurricular deverá ser comprovado através de documento fornecido pela Instituição de Ensino e/ou empresa em 

papel timbrado, não sendo aceita a declaração do supervisor; 

 A atuação profissional deverá ser comprovada por contrato de trabalho, carteira de trabalho ou contracheque. 

 Organizar os comprovantes do Curriculum Vitae na mesma ordem em que forem pontuados no formulário. 

 Não serão considerados itens do Curriculum Vitae não comprovados, nem comprovantes de itens não registrados no Curriculum 

Vitae modelo Lattes. 
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ANEXO B - PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) 

 

 

GUIA PARA EMISSÃO DE GRU 

Acessar o seguinte link: 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp  

 

Instrução para preenchimento da Guia de recolhimento (GRU) 

Preencha os campos com os seguintes dados 

UG: 254492 

Gestão:25201 

Recolhimento Código: 28922-1 

Descrição do Recolhimento será preenchida automaticamente pelo sistema 

Número de referência: 

25449206- Especializações 

Competência: preencher o mês e o ano do pagamento. 

Vencimento: preencher com a data em que será efetuado o pagamento 

Contribuinte: CPF do candidato 

Nome: Nome do candidato 

Valor principal: (ver no item Inscrição/Matricula deste Edital) 

Valor Total: (ver no item Inscrição/Matricula deste Edital) 

 

Não preencher os campos DESCONTOS/ABATIMENTOS, OUTRAS DEDUÇÕES, MORA/MULTA, 

JUROS/ENCARGOS, OUTROS ACRÉSCIMOS. 

 

Após o preenchimento, clicar em emitir GRU. Serão emitidas duas vias: uma ficará com o banco 

e a outra o aluno deverá encaminhar de acordo com o item Documentos para a inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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ANEXO C– REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA PROVA ESCRITA   

 

SHILS, M.E. TRATADO de nutrição na saúde e na doença. 9. ed. São Paulo: Manole, 2011. V.2.  

 

CHEMIN SEABRA DA SILVA, S.M. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Roca, 2011. 1309 p. 
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ANEXO D – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Local e data  

 

 

Eu, <NOME COMPLETO DO CANDIDATO>, declaro para os devidos fins, ter disponibilidade de 20 horas 

semanais presenciais para realização do Curso de Especialização em Nutrição Clínica aplicada à 

Infectologia, no período previsto de 12 de março a 21 de dezembro de 2018, ofertado pelo Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

<NOME COMPLETO DO CANDIDATO> 
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ANEXO E – MODELO DE CARTA DE LIBERAÇÃO 

 
 
 
 

CARTA DE LIBERAÇÃO 

 

Local e data  

 

 

Eu, <NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA>, <CARGO DESEMPENHADO>, declaro para os devidos fins, 

que autorizo o candidato <NOME COMPLETO DO CANDIDATO> para frequentar o Curso de Especialização 

em Nutrição Clínica aplicada à Infectologia, no período previsto de 12 de março a 21 de dezembro de 

2018, ofertado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz. No qual exige 

disponibilidade de 20 horas semanais presenciais até a conclusão do mesmo.  

 

 

______________________________________________________________ 

<NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA> 

(Assinatura, cargo e carimbo) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


