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EDITAL Nº 01/2017 CIS AMAUC 

SELEÇÃO DE NUTRICIONISTA 

 

A Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai 

Catarinense – CIS AMAUC, faz saber a todos os interessados, que estará selecionando Nutricionistas, 

para contratação nos termos e condições deste Edital, com vistas a atender os municípios de Peritiba e 

de Piratuba, ambos integrantes do CIS AMAUC. 

 

O Processo Seletivo será regido pelas normas deste edital e pelas demais disposições legais vigentes e 

será executado pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), localizada à 

Rua Marechal Deodoro, 772, Centro, Concórdia – SC. Telefone (49) 3482-3500. Endereço eletrônico: 

recepcao@amauc.org.br 

  

1 – CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, PERÍODO E REGIME DE 

CONTRATAÇÃO, LOCAL DE TRABALHO E SALÁRIO  

 

1.1 Serão selecionados 3 (três) profissionais para o preenchimento das seguintes vagas: 

 

Cargo Nº vagas Município de 

atuação 

Carga Horária 

semanal 

Salário R$ 

Nutricionista I 01 Piratuba 40 horas 2.780,00 

Nutricionista II 01 Piratuba 20 horas 1.390,00 

Nutricionista II 01 Peritiba 20 horas 1.390,00 

 

1.2 O período de contratação para os Cargos de Nutricionista I e Nutricionista II será por prazo 

indeterminado, subordinada ao regime celetista – CLT, sem direito à estabilidade. 

 

1.3 O candidato deverá indicar a vaga a ser disputada na seleção, no ato da inscrição.  

 

2 – DAS INSCRIÇÕES E DA TAXA 

 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 23 de janeiro de 2017 a 06 de fevereiro de 2017, 

pela internet, em qualquer um dos sites: www.amauc.org.br, www.peritiba.sc.gov.br e 

www.piratuba.sc.gov.br 

 

2.2 Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 

 

2.2.1 Acessar qualquer dos sites mencionados no item 2.1, localizar o banner Processo Seletivo 

Nutricionistas CIS AMAUC, ler na íntegra o Edital, fazer o cadastro do candidato se for o primeiro 

acesso, ou, caso já seja cadastrado, realizar o login para inscrição.  

  

2.2.2 Preencher o Requerimento de Inscrição, indicando o cargo que deseja concorrer, conferir 

atentamente os dados informados e enviá-los, seguindo as instruções contidas no sistema. Ao efetivar a 

inscrição o candidato declarará estar ciente das condições exigidas e das normas expressas no Edital. 

mailto:recepcao@amauc.org.br
http://www.amauc.org.br/
http://www.peritiba.sc.gov.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/
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2.2.3 Imprimir uma cópia do Requerimento da Inscrição e do BOLETO e efetuar o pagamento até às 

23h59min do dia 7 de fevereiro de 2017. 

 

2.2.4 A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos 

do Requerimento de Inscrição pelo candidato e a confirmação do pagamento do boleto. 

 

2.2.5 O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará a não efetivação da 

inscrição. 

 

2.3 A partir de 9 de fevereiro de 2017, o candidato deverá conferir em algum dos sites 

www.amauc.org.br, www.peritiba.sc.gov.br e www.piratuba.sc.gov.br a publicação da lista dos 

inscritos. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com a Amauc 

pelo telefone (49) 3482 3505, para verificar o ocorrido e efetuar recurso pelo sistema. 

 

2.4 Em caso de inscrições erradas e pagas, o candidato não será ressarcido, sendo que é de 

responsabilidade do candidato efetuar corretamente a sua inscrição para o cargo a qual pretende 

concorrer. 

 

2.5 O CIS AMAUC e a AMAUC não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados.  

 

2.6 A taxa para inscrição no presente Processo Seletivo é de R$ 50,00 (cinquenta reais), que será 

pago através de boleto bancário, na forma disposta neste edital.  

 

2.7 O comprovante de inscrição do candidato será o documento impresso da inscrição e o boleto, 

devidamente quitado. 

 

3 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CANDIDATO, AREAS DE ATUAÇÃO, 

ATRIBUIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 Para ser contratado o candidato deverá ter formação em curso superior em Nutrição. 

 

3.2 As áreas de atuação dos nutricionistas, além da responsabilidade técnica, são aquelas definidas na 

Resolução CFN 380/2005, especialmente no que diz respeito às áreas de saúde coletiva e de 

alimentação coletiva.  

 

3.3 – As atribuições a serem desenvolvidas, quando atuando na Secretaria Municipal de Educação, são 

aquelas definidas nos artigos 2º a 6º da Resolução CFN 358/2005. 

 

3.4 - Os candidatos selecionados, no momento da convocação para efetivação da contratação, deverão 

apresentar os documentos constantes no Anexo II deste Edital. 

 

 

http://www.amauc.org.br/
http://www.peritiba.sc.gov.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/
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4 - DA PROVA ESCRITA E REGRAS GERAIS 

 

4.1 O Processo Seletivo se dará através de prova objetiva, que será realizada no dia 19 de fevereiro de 

2017, com início às 9 horas e término às 12 horas, tendo como local a Sala de Reuniões da 

AMAUC, localizada na Rua Marechal Deodoro, 772, Edifício Mirage Offices, 12º andar – 

Concórdia - SC. 

 

4.2 O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 10 min. (dez 

minutos), munido de caneta com tinta azul ou preta e um dos seguintes documentos no original:  

- Cédula de Identidade - RG; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

- Certificado Militar; 

- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 

- Passaporte. 

 

4.3 Não será permitido ao candidato efetuar a prova se não estiver munido de um dos documentos 

acima relacionados.  

 

4.4 O acesso ao local da prova será fechado às 8h50 e em hipótese alguma haverá segunda chamada 

após o horário de início da prova. 

 

4.5 A prova objetiva desenvolver-se-á em forma de teste, por meio de questões de múltipla escolha, 

com cinco alternativas (a, b, c, d, e), sendo em cada questão somente uma alternativa correta. 

 

4.6 Todas as respostas da prova escrita deverão ser transportadas para o cartão-resposta, e para cada 

questão somente uma das alternativas deverá ser marcada, sendo considerada errada aquela que 

apresentar mais de uma alternativa assinalada, apresentar emendas ou rasuras, ou estiver em branco. 

 

4.7 As questões anuladas pela Comissão serão computadas para todos os candidatos como resposta 

correta. 

 

4.8 Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do processo seletivo: qualquer espécie 

de consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou 

anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, 

smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 

acessórios similares.  

 

4.9 Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria) deverão ser 

guardados em local designado pela comissão. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do 

candidato. 

 

4.10 O candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será 

excluído do processo seletivo. 
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4.11 Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 

pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Fiscal, 

designado pela Comissão do Processo. 

 

4.12 Os envelopes das provas serão conferidos por dois candidatos, que comprovarão os respectivos 

lacres e assinarão o termo de abertura dos mesmos.  

 

4.13 Cada candidato receberá um Caderno de Prova com um Cartão-resposta, os quais não poderão 

serem substituídos em hipótese alguma. 

 

4.14 O Caderno de Prova conterá orientações objetivas acerca de como deve ser respondido, assim 

como de que forma deverá ser preenchido o Cartão-resposta. 

 

4.15 O candidato deverá conferir os dados de identificação constantes no Cartão-resposta e assiná-lo 

no local indicado. 

 

4.16 O candidato somente poderá entregar o Caderno de Provas e o Cartão-resposta após 30 (trinta) 

minutos do horário de início da prova, devendo após a entrega, retirar-se do local da prova. 

 

4.17 Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até o último concluir. 

 

4.18 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala, juntamente com os fiscais, efetuarão a 

conferência dos cartões-respostas, assinarão a ata onde estará descrito o que foi verificado no decorrer 

da prova e irregularidades que por ventura tenham ocorrido, e rubricarão, juntamente com os ficais de 

sala, os envelopes lacrados com os cartões-resposta. 

 

4.19 O candidato poderá retirar seu Caderno de Prova na sede da AMAUC, a partir do primeiro dia útil 

após aplicação da prova, os quais ficarão à disposição dos candidatos pelo período de 6 (seis) meses. 

Passado este prazo os cadernos serão eliminados. 

 

5 - DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA E DO NÚMERO DE QUESTÕES 

 

5.1 A prova objetiva será composta de 20 questões do conteúdo programático constante no Anexo I 

deste Edital, distribuídas da seguinte forma: 

 

Conteúdo N° de Questões 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 14 (quatorze) 

 

6 - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

6.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e terá caráter classificatório, 

sendo que cada questão terá peso de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
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6.2 Na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão critérios de desempate os 

seguintes: 

6.2.1 Melhor nota em conhecimento específico; 

6.2.2 Melhor nota em raciocínio lógico; 

6.2.3 Idade mais elevada. 

 

6.3 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 

se dará por meio de sorteio em ato público, em local, data e horário definido pela Comissão 

Organizadora e na presença dos candidatos. 

 

7.  DOS RECURSOS 

 

7.1 A impugnação a este Edital poderá ser efetuado por qualquer cidadão, no prazo de três dias úteis, 

contados a partir da data de sua publicação, mediante requerimento dirigido à Presidente do CIS 

AMAUC, cuja decisão será publicada nos sites www.amauc.org.br, www.peritiba.sc.gov.br e 

www.piratuba.sc.gov.br 

 

7.2 Os demais recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Processo Seletivo e apresentados 

exclusivamente, pela internet nos sites indicados no item 2.1, banner Processo Seletivo Nutricionista 

CIS Amauc, através do sistema, interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação oficial, 

excluindo-se o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo: 

 da homologação das inscrições (divulgação no site); 

 dos gabaritos; (divulgação no site) 

 do resultado do processo seletivo em todas as suas fases (divulgação no site). 

 

7.3 Para protocolar o recurso o candidato deverá acessar a Área do Candidato e clicar em Recursos e 

Requerimentos. 

 

7.4 Quando o recurso se relacionar às questões da prova escrita, o candidato deverá apresentar um 

recurso para cada questão, sob pena de não obter provimento no caso de versar sobre mais de uma 

questão no mesmo recurso.  

 

7.5 Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de 

contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e 

argumentação plausível. 

 

7.6  Em nenhum dos casos serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax. Julgados os 

recursos em face do gabarito ou da prova objetiva, sendo o caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias.  

 

7.7 Caberá à Comissão do Processo Seletivo decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares.  

 

7.8 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 

qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos 

http://www.amauc.org.br/
http://www.peritiba.sc.gov.br/
http://www.piratuba.sc.gov.br/


CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI 

CATARINENSE – CIS AMAUC 
Rua Marechal Deodoro, 772, Edifício Mirage Offices 12º andar 

89.700-905 - CONCÓRDIA – SC 

 

 

6 

correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 

Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 

mérito.  

 

7.9 A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 

cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 

8 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, PRAZO PARA CONTRATAÇÃO E VALIDADE 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1 O resultado final com a classificação será divulgado no dia 02 de março de 2017, de acordo com o 

cronograma constante no Anexo III, deste edital, nos sites citados no item 2.1. 

 

8.2 A contratação dos candidatos selecionados será feita de acordo com a solicitação dos Municípios 

de Peritiba e de Piratuba. 

 

8.3 A convocação será feita pelo CIS AMAUC e o candidato terá o prazo de 15 dias, a contar do 

recebimento da convocação para assumir o cargo, munido dos documentos descritos no anexo II deste 

edital. 

 

8.4 O não comparecimento no prazo estabelecido no item 8.3 ou por desistência formal do candidato 

convocado, o CIS AMAUC convocará, nas mesmas condições o próximo candidato selecionado.  

 

8.5 A validade deste processo seletivo é de um ano, podendo ser renovado por igual período, mediante 

solicitação dos municípios.   

 

Concórdia SC, 16 de janeiro de 2017. 

 

 

NEUSA KLEIN MARASCHIN  

Presidente do Conselho Deliberativo do CIS AMAUC 

 

 

IVANETE TEREZINHA PEREIRA GRENDENE 

Diretor Administrativo do CIS AMAUC 

 

VISTO: 

 

ROBERTO KURTZ PEREIRA 

OAB/SC 22.519 
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EDITAL Nº 01/2017 CIS AMAUC 

SELEÇÃO DE NUTRICIONISTA 

 

ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Novo Acordo Ortográfico. Interpretação de texto. Pontuação. Classes de 

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 

e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 

pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sinônimos, antônimos e 

parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia e Acentuação. Coesão e Coerência. 

Gêneros textuais. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) - Operações com números reais. Mínimo múltiplo 

comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 

Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações 

do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 

geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução 

de situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Conhecimentos técnicos, científicos e legislação específica que regulamenta o exercício e atribuições 

da profissão de Nutricionista; Código de Ética do Nutricionista; Nutrição Básica: conceito de 

alimentação e nutrição. Pirâmide Alimentar e especificações. Nutrientes (macronutrientes e 

micronutrientes) – conceito, classificação, função, digestão, absorção, biodisponibilidade, transporte, 

metabolismo, excreção, e recomendações. Aspectos clínicos na carência e no excesso de 

micronutrientes. Políticas e Diretrizes Nacionais de Suplementação de Micronutrientes; Nutrição nas 

diferentes fases da vida (infância, adolescência, adulta e idoso). Nutrição materno-infantil: da gestação 

ao desenvolvimento infantil, orientações, principais recomendações e diretrizes, aleitamento materno e 

artificial, alimentação complementar, particularização da dieta por estado fisiológico da gestante e da 

nutriz, conceito geral de saúde materno-infantil; Dietoterapia: princípios básicos, planejamento, 

avaliação, monitoramento e modificações da dieta. Determinantes do comportamento alimentar. 

Avaliação Clínico-Nutricional (história clínica, parâmetros antropométricos, clínicos, bioquímicos e 

imunológicos). Terapia nutricional, epidemiologia, fisiopatologia e dietoterapia nas diversas 

patologias/enfermidades: endócrinas e sistema digestivo, hipertensão arterial, cardiovasculares, renais, 
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trauma, sepse, queimadura, diabetes mellitus, obesidade, desnutrição energética proteica, síndrome 

metabólica, hepatopatias, pancreatite, câncer, desnutrição, obesidade, dislipidemias. Nas alergias e 

intolerâncias alimentares. Dietoterapia no pré e pós-operatório.  Terapia Nutricional Enteral e 

Parenteral: prescrição, conhecimento sobre a absorção e carência de nutrientes, via de acesso, tipos de 

dieta enteral e parenteral; Educação nutricional: conceito, princípios e objetivos da educação 

nutricional. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição da fase 

infantil a adulta. Educação nutricional para coletividades. Avaliação nutricional: métodos diretos e 

indiretos. Técnicas de medição. Diagnóstico nutricional individual e de coletividades. Indicadores do 

estado nutricional nas diferentes faixas etárias. Alimentação Coletiva: legislação e atribuições do 

Nutricionista na Alimentação Escolar. Conhecimento das legislação pertinentes do CFN, FNDE e 

ANVISA. Guia Alimentar para a População Brasileira. Técnica Dietética: planejamento, organização, 

execução e avaliação de cardápios, e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e 

distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos. Higiene de alimentos. 

Microbiologia dos alimentos. Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e intrínsecos que 

condicionam o desenvolvimento de microrganismos no alimento. Modificações físicas, químicas e 

biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos ou águas de consumo. Controle 

através das Boas Práticas de Fabricação e de Manipulação de Alimentos. Legislações sanitárias 

vigentes e suas aplicabilidades. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. 

Conhecimentos da legislação e normas pertinentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e 

sua operacionalização junto ao órgão municipal de educação e às escolas do Município; Nutrição em 

Saúde Pública: Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) – conceito, 

avaliação e diagnóstico nutricional nos ciclos de vida, distúrbios nutricionais. Promoção da 

Alimentação Saudável. Políticas e Programas de Saúde – SUS. Programas de Atenção Integral à 

Saúde: da criança, do adolescente, da mulher e do idoso. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição 

em programas integrados de saúde pública. Outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, 

do conjunto de atribuições do cargo para o serviço público. 
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EDITAL Nº 01/2017 CIS AMAUC 

SELEÇÃO DE NUTRICIONISTA 

 

ANEXO II 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 

 

01- CPF (CADASTRO DE PESSOA FÍSICA);   

02- CARTEIRA DE IDENTIDADE;   

03- CARTEIRA DE TRABALHO;   

04- TITULO ELEITORAL;   

05- CARTEIRA DO CONSELHO DE NUTRIÇÃO;   

06- PIS/PASEP;   

07- 01 (UMA) FOTO 3x4 – recente;   

8- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (água, luz, telefone...);   

9- CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO;   

10- DIPLOMA DE GRADUAÇÃO (obrigatório) E DE PÓS-GRADUAÇÃO (se tiver cursado) 

11- CARTEIRA DE VACINACAÇÃO EMPREGADO (Emitido pela Secretaria de Saúde);   

12- CONTA CORRENTE (Banco do Brasil S/A); 

13 – CERTIFICADO MILITAR (para homens) 

14 - CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS;   

15 –CARTEIRA DE VACINA DOS FILHOS DE ATÉ 7 ANOS;  

16 – COMPROVANTE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA FILHOS DE ATÉ 14 ANOS  
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EDITAL Nº 01/2017 CIS AMAUC 

SELEÇÃO DE NUTRICIONISTA 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DAS FASES E OCORRÊNCIAS DO PROCESSO SELETIVO 

FASES Data 

Publicação da íntegra do Edital 16/01/2017 

Prazo para impugnação das disposições editalícias 17 a 19/01/2017 

Período de inscrições 23/01/2017 a 06/02/2017 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os 

cargos 

 

09/02/2017 

Prazo para recursos contra o resultado da divulgação das 

inscrições 

 

10 a 13/02/2017 

Publicação da homologação definitiva das inscrições 14/02/2017 

Aplicação da prova escrita objetiva 19/02/2017 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva escrita 20/02/2017 

Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova 

objetiva escrita 

 

21 a 22/02/2017 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva escrita 23/02/2017 

Divulgação da classificação da prova objetiva escrita  24/02/2017 

Prazo de recurso contra divulgação da classificação da prova 

objetiva escrita  

 

27/02/2017 a 01/03/2017 

Divulgação e Homologação da classificação final da prova 

escrita  

 

02/03/2017 

Primeira chamada dos candidatos classificados A critério dos municípios 

 

 

 


