Faculdade de Medicina - Campus de Botucatu

EDITAL Nº 011/2010-FM/DTA.
A FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP, torna público que no período de 08 a 26 de
fevereiro de 2010, somente através da Internet, estarão reabertas as INSCRIÇÕES do Processo Seletivo para
preenchimento das vagas remanescentes da 4ª Edição do Curso de Especialização em Cuidados
nutricionais multiprofissionais do paciente e do desportista, aprovado através do Parecer nº 189/2009CCPG e Despacho nº 302/2009-CCPG/SG.
I - DAS VAGAS
As vagas no total de 42, são destinadas a Biomédicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos e Nutricionistas.
II - DO CURSO
O Curso terá duração de 420 horas e será ministrado no período de 26 de março de 2010 a 26 de março de
2011 (12 meses) às sextas-feiras e sábados, quinzenalmente.
Terá por objetivo atualizar e aprofundar os conhecimentos técnico/científicos nas áreas de diagnóstico de
anormalidades, terapias nutricionais e atendimento a pacientes, atletas e desportistas.
O valor da mensalidade será de R$ 300,00 (trezentos reais).
III - DA INSCRIÇÃO
Via Internet, através do “site”: www.fmb.unesp.br
Poderão inscrever-se Biomédicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos e Nutricionistas, com graduação
concluída até a data de início do curso, em instituições nacionais reconhecidas pelo MEC.
Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o “site”: www.fmb.unesp.br a partir das 9 horas do dia 08 de
fevereiro, até às 16 horas do dia 26 de fevereiro de 2010, quando o sistema de inscrições será encerrado.
O candidato deverá localizar os “links” correlatos ao Processo Seletivo para preenchimento das vagas do
Curso de Especialização em Cuidados Nutricionais do Paciente e do Desportista para 2010, da Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP e preencher a ficha de inscrição.
A ficha será enviada “on-line” pela Internet, sendo que o candidato receberá um número de inscrição, que o
acompanhará em todas as fases do processo seletivo, bem como a opção de gerar e imprimir o boleto
bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais) que poderá ser pago em qualquer
agência bancária, até o dia 26 de fevereiro de 2010.
O candidato que prestar informação falsa ou inexata, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, serão anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja constatado posteriormente.
As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à
Faculdade de Medicina de Botucatu, o direito de excluir do processo seletivo aquele que preenchê-la com
dados incorretos ou inverídicos, ainda que constatado posteriormente.
A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto, gerado pelo
sistema, referente à taxa.
NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO QUANDO:

1. A ficha de inscrição estiver incompleta;
2. As informações não forem verdadeiras;
3. O boleto bancário gerado pelo sistema não for pago até o dia 26/02/2010.
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A partir do dia 3 de março de 2010, estará disponível no “site” www.fmb.unesp.br, a opção consulta, na qual o
candidato deverá conferir a efetivação de sua inscrição enviada pela Internet. A Faculdade de Medicina de
Botucatu não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
O descumprimento das instruções para inscrição via Internet implicará na não efetivação da inscrição.
O preenchimento correto da ficha de inscrição será de total responsabilidade do candidato.
Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga.
Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
IV - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
- Será realizado nos dias 08, 09 e 10/03/2010, conforme segue:
a) Entrevista;
b) Análise do Currículum Vitae.
- Local: Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição – CeMENutri. da F.M.B. (Fone: 3811-6128).
- Horário: das 9 às 11 e das 14 às 17 horas.
IMPORTANTE:
No momento da entrevista os candidatos deverão apresentar o Curriculum vitae atualizado e documentado,
contendo cópia legível de todos os comprovantes das atividades/eventos mencionados;
Somente será admitido ao local de realização da prova de seleção o candidato que estiver munido do original
de um destes documentos: Cédula Oficial de Identidade, Carteira do CRM, Carteira de Trabalho e Previdência
Social, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da lei nº 9.503/97), Certificado de
Reservista, Passaporte (dentro do prazo de validade).
V – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
1. A classificação final será dada pela média ponderada das notas obtidas nas duas avaliações do processo
seletivo.
2. A média final deverá ser expressa por graus numéricos de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação
centesimal.
3. Se houver empate entre os candidatos, expresso pela média ponderada das notas das duas avaliações,
os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
1º - Maior nota na análise do Curriculum vitae;
2º - Maior nota na entrevista;
3º - Maior idade.
4. Os candidatos aprovados para matrícula, de acordo com o número de vagas oferecidas, serão informados
no momento do processo seletivo, no Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição – CeMENutri. da
Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP.
5. Será considerado desclassificado o candidato que não comparecerem a qualquer etapa do processo de
seleção.
6. Recursos poderão ser protocolados em nome da Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu,
pessoalmente ou através de procurador, junto à Seção de Comunicações da FMB, entre os dias 08 e 09 e
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10 de março de 2010, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. Não serão aceitos quaisquer questionamentos,
impugnações ou recursos por meio eletrônico.
VI - DA MATRICULA
Os candidatos que, de acordo com a classificação tiverem direito às vagas, deverão matricular-se entre os
dias 08, 09 e 10 de março de 2010, no horário das 9 às 11 e das 14 às 17 horas, na Divisão Técnica
Acadêmica da Faculdade de Medicina, devendo apresentar os seguintes documentos:
- cópia legível da Cédula de Identidade;
- cópia legível do CPF;
- cópia legível do Título de Eleitor + comprovante do último voto;
- cópia legível da certidão de nascimento ou casamento;
- cópia legível do certificado de conclusão e/ou declaração de conclusão do curso superior;
- 01 foto 3x4 recente;
OBS: Caso o candidato classificado para preenchimento da vaga não efetue a matrícula no período
estabelecido, será convocado o próximo candidato, obedecida rigorosamente à ordem de classificação.
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita do
processo de seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital.
A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados posteriormente,
acarretarão em cancelamento da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
Após a publicação deste Edital no D.O.E., recursos poderão ser protocolados em até 02 (dois) dias úteis, se
for o caso, em nome da Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu, pessoalmente ou através de
procurador, junto à Seção de Comunicações da FMB, no horário das 9 às 11 e das 14 às 17 horas. Não serão
aceitos quaisquer questionamentos, impugnações ou recursos por meio eletrônico.
Outras informações serão fornecidas pelo Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição – CeMENutri. da
Faculdade de Medicina de Botucatu, através do telefone (14) 3811-6128.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu, 05 de fevereiro de 2010.

Prof. Dr. SÉRGIO SWAIN MÜLLER
Diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu
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