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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APRIMORAMENTO EM  

NUTRIÇÃO CLÍNICA E ESPORTIVA – 2020 

OBJETIVO: Propiciar a atualização e viabilizar o aprimoramento de habilidades para o atendimento 

nutricional ambulatorial de indivíduos/grupos saudáveis ou portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis, praticantes de exercício físico e esporte. 

A QUEM SE DESTINA: Nutricionistas  

DURAÇÃO DO PROGRAMA 

• de fevereiro a julho de 2020 

• CARGA HORÁRIA: 360 horas  

NÚMERO DE VAGAS: 10 

COMO SERÁ DESENVOLVIDO O PROGRAMA: 

- Encontro presencial mensal (sábado) 

- Material complementar de estudo com monitoria individualizada 

- Desenvolvimento da prática profissional através de workshop, atendimento individual, dinâmicas 

em grupo, oficinas (em datas previamente definidas) 

INVESTIMENTO: R$ 450,00 mensais  

PROCESSO SELETIVO:  

Os interessados deverão encaminhar e-mail para cursos@institutoharmonie.com.br contendo: 

1. Assunto: aprimoramento 

2. Corpo do e-mail: Nome completo, telefone de contato, disponibilidade de período para 

entrevista – manhã ou tarde) 

3. Anexos:  

a) Cópia do registro profissional  

b) Declaração de isenção de débito com o conselho regional de nutricionista  

c) Currículo atualizado  

d) Candidatos com previsão de conclusão do curso de graduação em Nutrição no final do ano 

de 2019 deverão apresentar currículo e histórico escolar, estando isentos da documentação 

relacionada ao conselho profissional. Tal documentação deverá ser apresentada no início de 

2020 para validação da aprovação do processo seletivo  
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PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 22 de outubro à 06 de dezembro de 2019 

PERÍODO DE ENTREVISTA: 09 a 11 de dezembro de 2019 (comunicaremos o agendamento)  

RESULTADO: 13 de dezembro de 2019 

 

Ao participar do Programa de Aprimoramento em Nutrição o candidato está ciente de que não será 

remunerado por suas atividades práticas e que não haverá vínculo empregatício estabelecido com a 

instituição proponente. As aulas práticas serão executadas em parceria com projetos sociais sem fins 

lucrativos. 

 

 

Sueli Longo  CRN3-3599 

Nutricionista responsável 
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