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PROCESSO SELETIVO N° 993/13 

NUTRICIONISTA 

Lotação: UNIDADE REABILILITAÇÃO CARDIOVASCULAR E FISIOLOGIA 

DO EXERCÍCIO 

Prorrogação das Inscrições até 17/01/2014. 
 

(exceto sábados e domingos ). 

Horário: das 08:30h às 11:30h 
 
 

Verifique no cartaz de divulgação as alterações nas datas de previsão da 
divulgação da avaliação curricular. 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO N° 993/13 

NUTRICIONISTA 

Lotação: UNIDADE REABILILITAÇÃO CARDIOVASCULAR E FISIOLOGIA 

DO EXERCÍCIO 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

 Desenvolver programas de orientação nutricional para o acompanhamento de alunos do 

Programa de Condicionamento Físico e de pacientes ambulatoriais, principalmente 

obesos cardiopatas e atletas. 

 Participar de atividades científicas e didáticas da área. 

 
 PRÉ - REQUISITOS: 

 Superior completo em Nutrição; 
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 Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 6 meses, em nutrição aplicada ao 

exercício ou fisiologia do exercício; 

 Registro no CRN-3; 

 Disponibilidade para atuar 20 horas semanais, de 2ª a 6ª feira, distribuídos de acordo 

com a necessidade da unidade, no período das 07:00h às 21:00h. 

 
 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Retirar comprovante de inscrição mediante a entrega do currículo e cópias 

simples  dos comprovantes dos pré-requisitos. 

 Período: de 03 a 17 de janeiro de 2014 (exceto Sábado e Domingo).  

Horário: das 08h30 às 11h30 

Local: InCor - Seção de Recrutamento e Seleção  -  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 

44 – Bl I - 2° andar - Cerqueira César – São Paulo – SP (Metrô Clínicas). 

 

 Avaliação Curricular:. A continuidade do candidato no processo seletivo será definida 

após avaliação curricular 

 Prova Escrita: Não eliminatória. 

 Prova Prática / Oral: Não eliminatória.  

Serão considerados classificados no Processo Seletivo os candidatos que obtiverem Média 

(Prova Escrita + Prova PráticaOral/2) igual ou superior a 60 (numa escala de 0 -100). 

 

SALÁRIO: R$ 1562,35 

BENEFÍCIOS – VT, VA (R$ 94,37) 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só 

serão aceitas inscrições realizadas no período estipulado. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo 

Seletivo, consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações 



Instituto do Coração HCFMUSP – Fundação Zerbini MOD –  01.02.02 
Serviço de Gestão do Fator Humano - Recrutamento e Seleção 

DIVULGAÇÃO 
PROC. Nº  993/13 
Rev. 02 Pág.3/3 

 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da 

Prova Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), a partir do dia 20/01/2014. 

 A comprovação dos pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo 

Seletivo (cópia simples do diploma de graduação, registro no CRN-3, experiência 

profissional anterior).  

 O referido Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser 

prorrogado por mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate: Maior nota na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista 

Individual (quando realizada); Maior número de filhos; Ser casado. 

 Os Processos Seletivos realizados pela Fundação Zerbini são submetidos a 

fiscalização anual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para verificação de sua 

regularidade. 

 


