
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA 
BEZERRA - HUAB 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO 
(BAAT) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO HUAB QUE ATENDE 
ALUNOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI -FACISA 

 

A Pró-reitora de Assuntos Estudantis – PROAE e o Restaurante Universitário do 

HUAB que atende alunos/as da FACISA tornam público o presente edital de seleção 
de Bolsista de Apoio Administrativo e Apoio Técnico (BAAT) para o preenchimento 
de vagas remuneradas conforme descrição a seguir. 

 
1. OBJETO DA SELEÇÃO 

 
O presente edital tem por objeto a seleção de bolsistas, conforme a 
disponibilidade de vagas descritas no quadro 1. 

 
Quadro 1. Descrição de vagas disponíveis. 

 
TIPO DE BOLSA QUANTIDADE DE VAGAS CARGA HORÁRIA 

Remunerada Cadastro de Reserva 20 horas/semanais 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Poderão participar desta seleção pessoas físicas regularmente matriculadas 
na FACISA/UFRN que estejam frequentando o curso de Graduação em 
Nutrição; 

 Alunos/as que estejam cursando (ou já tenham cursado) a disciplina de 
Técnica Dietética; 

 Alunos/as que estejam inscritos no Cadastro Único da UFRN no semestre 
letivo 2019.2 e sejam considerados prioritários de acordo com a Resolução 
CONSAD 026/2009. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DA BOLSA 

 
3.1. As vagas disponibilizadas neste edital referem-se à atuação dos/as 

bolsistas no Hospital Universitário Ana Bezerra/Restaurante 
Universitário que atende alunos/as da FACISA/UFRN, sendo os/as 
mesmos/as envolvidos/as em todas as etapas de processamento da 
produção de refeições (recebimento, armazenamento, pré-preparo, 
preparo e distribuição), bem como no controle de acesso de 



comensais ao Restaurante, registro de estatística de refeições servidas 
e cálculos de custo de cardápios. 

3.2. A carga horária mínima da bolsa será de 20 horas semanais. 
3.3. A distribuição da carga horária se dá de segunda a sexta, incluindo 

também sábado, domingo e feriados, a depender da necessidade do 
serviço e trabalho desenvolvido pelos/as bolsistas. 

3.4. A escala de trabalho será realizada conciliando os horários de aula 
dos/as bolsistas e a necessidade do serviço. 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
4.1. PRAZOS 

 Inscrição: 15 a 20 de agosto de 2019 até às 23:59. 

 Prova teórica: 22 de agosto de 2019 às 08h:00min no anfiteatro 
da FACISA 

 Divulgação dos/as aprovados/as na prova teórica: 26 de agosto de 
2019 

 Entrevista: 27 de agosto de 2019, à tarde, (local e horário serão 
divulgados juntamente com o resultado da prova teórica. 

 Resultado final: 29 de agosto de 2019. 

 Início das atividades: a definir. 
 

4.2. LOCAL E DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 
 

4.2.1 A inscrição será realizada via e-mail: servicosocial@facisa.ufrn.br 
 

4.2.2 O/a candidato/a deverá preencher ficha de inscrição (ANEXO 
I) e enviar para o e-mail do Serviço Social, informando 
interesse na bolsa e justificativa, com resumo de suas 
habilidades. É importante escrever no título do e-mail: 
INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE APOIO TÉCNICO PARA O 
RU. 

4.2.3 O/a candidato/a deverá certificar-se de que preenche todos 
os requisitos exigidos no Edital; 

4.2.4 Todas as informações prestadas pelo/a candidato/a, ao 
inscrever-se no Processo Seletivo, serão de sua inteira 
responsabilidade 

4.2.5 Não serão aceitos pedidos de modificação de inscrições já 
realizadas; 

4.2.6 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atendem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

4.2.7 E-mails enviados fora do prazo de inscrição não serão aceitos 
4.2.8 Não nos responsabilizamos por e-mails não recebidos por 

motivo de erro de digitação do endereço eletrônico e por 
razão de problemas técnicos. 

mailto:servicosocial@facisa.ufrn.br


4.2.9 Durante o prazo de inscrição, o/a candidato/a precisa aderir 
ao cadastro único/SIGAA, ou atualizar os dados, para ter sua 
inscrição efetivada. 

 
4.3. SELEÇÃO 

 
A seleção obedecerá a critérios relacionados ao desempenho do/a 
candidato/a em duas etapas, sendo uma prova teórica, de caráter 
eliminatório, e a entrevista, de caráter classificatório. 
A lista com os/as alunos/as aptos/as a realizar a prova teórica 
(aqueles que preencheram o item 2 do edital) será divulgada no dia 
anterior à prova escrita nos murais da FACISA. 

 
4.3.1. Prova teórica 

 

 Os/as alunos/as pré-selecionados/as para a prova deverão levar 
seu Atestado de Matrícula e Histórico de graduação. 

 Será realizada na data especificada anteriormente 08h:00min 
no anfiteatro da FACISA. 

 A prova teórica abordará conteúdos referentes ao preparo de 
refeições, incluindo técnica dietética, controle higiênico-sanitário 
de alimentos e gestão de serviços de alimentação. 

 Na prova teórica serão selecionados/as aqueles/as que 
obtiverem notas com pontuação mínima de 6,0. 

 Em caso de empate, o critério de desempate para a prova teórica 
será a idade, tendo prioridade àquele de maior idade. 

 O resultado estará disponível através de uma listagem exposta no 
Restaurante Universitário do HUAB/UFRN e no mural da FACISA. 

4.3.2. Entrevista 
 

 Será realizada na data especificada anteriormente. Esta etapa 
consiste em uma entrevista individual com o/a candidato/a, 
será realizada em horário divulgado juntamente com o resultado 
da prova teórica. 

 Nesta etapa, serão classificados/as os/as candidatos/as que 
obtiverem nota mínima 6,0 na prova teórica para o 
preenchimento de cadastro de reserva, obedecendo a ordem 
classificatória final do processo seletivo. A convocação se dará 
segundo necessidade/disponibilidade da unidade. 



As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior, serão resolvidas pela Chefia da Unidade. Em caso de 
dúvidas entrar em contato com a Unidade de Nutrição através do e-mail 
nutrição.huab@ebserh.gov.br ou com o Serviço Social da FACISA através do 
e-mail servicosocial@facisa.ufrn.br. 

 
 
 
 

Atenciosamente,  

 

 

Joseneide Costa Soares 
Assistente Social 

CRESS 14ª Região/RN- 1677 

 
FACISA/UFRN 

 
 
 
 

Natalia Carlos Maia Amorim 
Nutricionista CRN6 – 7831 

Chefe da Unidade de Nutrição Clínica 
HUAB/UFRN/EBSERH 
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ANEXO I 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

SELEÇÃO DE BOLSISTA DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO (BAAT) PARA 
O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA FACISA 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Matrícula: Curso: 

Endereço: N.º 

Bairro: CEP: 

Referencia: Tel: 

 
2. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À BOLSA 

2.1 INTERESSE: 

 

 

 

 
2.2 HABILIDADES RELACIONADAS: 

 

 

 

 


