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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE ESTUDANTES             

DE NÍVEIS MÉDIO/ TÉCNICO E SUPERIOR  
 

RETIFICAÇÃO – 21/03/2022 
 
 

No edital n.º 01/2022 de 15 de março de 2022, Anexo I – Quadro de vagas,  
 
Onde se lê:  IFFNO08S  - formação - Nutrição – atividades: Realizar triagem de risco nutricional e 
avaliação nutricional de acordo com os protocolos técnicos do serviço; elaborar o diagnóstico 
nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; prescrever a 
dieta, o que inclui a terapia nutricional enteral e oral, e realizar sua reavaliação e adequação com base 
nas metas nutricionais e nos protocolos técnicos preestabelecido; monitorar a evolução nutricional de 
pacientes, independentemente da via de administração da Terapia Nutricional, de acordo com os 
protocolos técnicos do serviço elaborado pela equipe de Nutricionistas; registrar a prescrição dietética 
e a evolução nutricional, em prontuário de pacientes, de acordo com protocolos técnicos do serviço; 
participar das visitas/rounds multiprofissionais de discussão de casos clínicos e colaborar com a 
elaboração do plano terapêutico do paciente; fornecer orientação nutricional na alta hospitalar; 
realizar discussão e apresentação de conteúdo científico com a equipe do serviço de nutrição e 
participar da disciplina de canal teórico específico da nutrição. 

 
Leia-se:  IFFNO08S  - formação - Nutrição – atividades: Realizar triagem de risco nutricional e avaliação 
nutricional dos pacientes da neonatologia de acordo com os protocolos técnicos do serviço; elaborar o 
diagnóstico nutricional dos pacientes da neonatologia, com base nos dados clínicos, bioquímicos, 
antropométricos e dietéticos; prescrever a dieta dos pacientes da neonatologia, o que inclui a terapia 
nutricional enteral e oral, e realizar sua reavaliação e adequação com base nas metas nutricionais e 
nos protocolos técnicos preestabelecido; monitorar a evolução nutricional dos pacientes da 
neonatologia, independentemente da via de administração da Terapia Nutricional, de acordo com os 
protocolos técnicos do serviço elaborado pela equipe de Nutricionistas; registrar a prescrição dietética 
e a evolução nutricional, em prontuário dos pacientes da neonatologia, de acordo com protocolos 
técnicos do serviço; participar das visitas/rounds multiprofissionais de discussão de casos clínicos e 
colaborar com a elaboração do plano terapêutico dos pacientes da neonatologia; fornecer orientação 
nutricional na alta hospitalar; realizar discussão e apresentação de conteúdo científico com a equipe 
do serviço de nutrição e participar da disciplina de canal teórico específico da nutrição.  
 
 
 
 


