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1. DA ABERTURA 

A Liga Acadêmica de Nutrição, Saúde e Bem-Estar (LANSBE), vinculada ao Curso de 
Nutrição da Faculdade Florence, torna público que estão abertas as inscrições do processo seletivo 
para membros efetivos da LANSBE, de acordo com as disposições estabelecidas neste edital. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O processo seletivo é destinado aos acadêmicos do Curso de Nutrição da Faculdade Florence, 
devidamente matriculados e regularizados junto à instituição. 

2.2 As inscrições estão abertas no período de 01 de Setembro a 14 de Setembro de 2022, mediante 
preenchimento do Google formulário, disponível em: https://www.even3.com.br/i-simposio-de-
nutricao-clinica-saude-e-bem-estar-269604/. 

2.3 Poderão se inscrever os acadêmicos do Curso de Nutrição que estejam cursando regularmente do 
2º ao 7º período do Curso de Nutrição da Faculdade Florence, sendo este um dos requisitos 
mínimos para ingresso como membro da LANSBE. 

2.4 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela autenticidade dos 
documentos apresentados na inscrição. 

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas 10 vagas para o Curso de Nutrição. 

4. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

4.1 Da 1ª Etapa – Evento sobre “Diabetes” 

4.1.1 Para concorrer às vagas, os candidatos deverão, obrigatoriamente, realizar inscrição e 
participar como ouvinte do I Simpósio de Nutrição, Saúde e Bem-Estar, que será realizado dia 14 
de Setembro de 2022, no Auditório da Faculdade Florence, no horário das 19:00 às 21h30 h. O 
evento objetiva disseminar e discutir conhecimentos e atualidades sobre o tema Diabetes, mediante 
palestra com profissionais de referência na área da Nutrição e da Educação Física. 

4.2 Da 2ª Etapa – Prova Objetiva 

4.2.1 Os candidatos farão prova teórica contendo 07 (sete) questões objetivas com peso de 01 (um) 
ponto cada, totalizando 07 pontos, sobre os conteúdos desenvolvidos no I Simpósio de Nutrição, 
Saúde e Bem-Estar sobre Diabetes e baseadas na Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no 
Diabetes Mellitus. 



 

4.2.2 A prova teórica é de caráter eliminatório e classificatório. 

4.2.3 A prova teórica acontecerá na Faculdade Florence, no dia 21 Setembro de 2022, no turno 
noturno e terá duração máxima de 3 horas. A sala e o horário de aplicação da prova serão informados 
com antecedência por meio das redes sociais da LANSBE: https://beacons.ai/lansbe.florence e 
https://www.instagram.com/lansbe.florence/. 

4.2.4 Os candidatos deverão comparecer à prova teórica munidos de carteira de identidade ou outro 
documento oficial com foto, matrícula e caneta azul ou preta de material transparente e não apagável. 

4.2.5 O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 15 minutos em relação ao 
horário de início da prova teórica resultará automaticamente na sua desclassificação. 

4.2.6 Será considerado aprovado na 2ª Etapa o candidato que alcançar nota mínima referente a 50% 
da pontuação total da prova teórica. 

4.2.7 O caderno de prova ficará obrigatoriamente retido com a comissão organizadora e os 
membros da LANSBE responsáveis pela aplicação da prova disponibilizarão rascunho de gabarito 
para posterior acompanhamento do resultado pelo candidato. 

4.2.8 Na hipótese de uma questão ser anulada, seu valor será computado em favor de todos os 
candidatos. 

4.2.9 Não será permitida de forma alguma comunicação entre os candidatos e/ou consulta a 
materiais eletrônicos ou outros materiais de consulta durante o processo seletivo. 

4.2.10 Não serão considerados os gabaritos preenchidos com lápis ou grafite. 

4.3 Da 3ª Etapa – Entrevista 

4.3.1 A entrevista acontecerá no dia 21 de Setembro de 2022, juntamente com a prova objetiva.  

4.3.2 A entrevista é de caráter classificatório. 

4.3.3 Nessa ocasião os candidatos preencherão um questionário sobre o interesse em participar da 
liga acadêmica, bem como disponibilidade para a realização das atividades. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 O resultado final será divulgado no site e na rede social da LANSBE, no dia 23 de Setembro de 
2022. 

5.2 Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

a) Maior coeficiente de rendimento, disponibilizado no momento da inscrição online. 

b) Maior período. 

5.3 A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 
Etapa Pontuação 

Evento sobre Diabetes 01 ponto 
Prova Teórica 07 pontos 
Entrevista 02 pontos 

Total 10 pontos 

5.4 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros da LANSBE será avisada 
com antecedência. 



 

5.5 O candidato aprovado que desistir deverá assinar o Termo de Desistência, oficializando o 
cancelamento. 

5.6 Se por qualquer motivo um dos associados for excluído ou abandonar suas atividades, a Diretoria 
reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por meio de lista de espera a partir da 
seleção realizada. 

 
 
 

São Luís, 29 de Agosto de 2022. 
 
 
______________________            ______________________         _____________________ 
Profa. Ma. Sâmara Letícia             Profa. Ma. Lilian Cavalcante                Darine Cristine 
Coordenadora LANSBE                Docente Auxiliar LANSBE         Presidente Acadêmica LANSBE 
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7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DA LANSBE 

 
ETAPA DATA 

Período de Inscrições 01 a 14 de Setembro de 2022 
Evento sobre Diabetes 14 de Setembro de 2022 
Prova Teórica 21 de Setembro de 2022 
Entrevista 21 de Setembro de 2022 
Resultado Final 23 de Setembro de 2022 

 


