
EDITAL Nº 8/21- PRO-REITORIA ACADÊMICA 

 

 
Divulga Disciplina e Cronograma 

de Banca para a contratação de 

docente para o curso de Nutrição 

 

 
A Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Campo Real, ao 

uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA 

Disciplinas e Cronograma de Banca para contratação de Docente 

para o curso de Nutrição: 

 

 
Curso: Nutrição 

Disciplina: Alimentação Coletiva 

Tema: Critérios de planejamento de cardápios para coletividades 

sadias. 

Data: 25 de Janeiro de 2021 

Horário: a partir das 09h30 

Local: Centro Tecnológico do Centro Universitário Campo Real 

 

 
Orientações do Teste Seletivo: 

I. Candidato deverá ter a graduação em Nutrição e Curso de 

Especialização em áreas afins; 

II. Cada candidato deve abordar conteúdo referente à temática 

proposta; 

III. O teste seletivo consistirá em prova didática, que visa apurar a 

capacidade do candidato de planejamento de aula, de comunicação 

e de síntese, bem como, seu conhecimento no tema e domínio nos 

processos e nas técnicas de ensino; 

IV. O recurso didático disponível será datashow e quadro negro;



V. O candidato deve entregar três vias do Currículo Lattes e do 

Plano de Aula para análise pela banca avaliadora. Deve ainda 

trazer comprovante de sua titulação; 

VI. O candidato terá no máximo 20 (vinte) minutos para discorrer 

sobre o tema; 

VII. Inscrições pelo e-mail: prof_vaniaschmitt@camporeal.edu.br: 

enviar Currículo Lattes citando no assunto do email a inscrição no 

teste seletivo. 

VIII. Inscrições de 22 a 23 de Janeiro de 2021, somente por email. 

IX. No dia 25 de Janeiro de 2020 estará em edital a ordem das 

apresentações das bancas dos candidatos selecionados no site da 

Instituição (www.camporeal.edu.br) 

 

 
Banca Avaliadora 

A banca avaliadora fará considerações e questionamentos que 

poderão tratar tanto do tema quanto do material apresentado pelo 

candidato. A banca também poderá fazer questionamentos acerca 

de informações pessoais e profissionais do candidato a título de 

entrevista. A aprovação do candidato no Teste Seletivo não gera 

qualquer direito à contratação, ficando esta condicionada ao 

interesse e disponibilidade da Instituição. 

 

 
Guarapuava, 22 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

Profª Dra. Patricia M. Melhem Rosas 

Pró-Reitora Acadêmica 
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