SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA
ANEXO II - Edital nº. 17, de 13.01.2012 - UFPA.
Campus Universitário de Altamira: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Saúde e Sociedade

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A Situação da saúde em populações tradicionais/ Vulneráveis
Amazônicas;
2 - Antropologia da saúde: Conceitos fundamentais;
3 - Ecologia Humana e Saúde;
4 - Migrações, demografia e saúde humana;
5 - O Acesso à saúde como processo de construção de cidadania no
Brasil;
6 - O Meio ambiente e as doenças da “Modernidade”;
7 - O Programa/Estratégia de Saúde da Família como política pública
nacional;
8 - O Sistema público de saúde no Brasil Pós-Constituição de 1988;
9 - Os Impactos das mudanças ambientais globais na saúde humana;
10 - Os diversos significados de saúde e doença em populações ocidentais e
não-ocidentais;

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Campus Universitário de Altamira:

Endereço para enviar documentos: Campus Universitário de Altamira, Av. Rua José Porfírio, nº
2515, Bairro de São Sebastião – CEP: 68.370-000 Altamira – PA.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e de Títulos serão
de acordo com a Resolução N° 02, de 10 de dezembro de 2010.

Prova de Escrita
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Estrutura do texto- Apresentação: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 1.50 pts;
2 - Conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de idéias, extensão,
atualização e profundidade: 6.00 pts;
3 - Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 2.50 pts.
Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00 pts;
2 - Planejamento e Organização: 4.00 pts;
3 - Recursos Didáticos: 2.00 pts.
Prova Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de modo
especial, para sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso: 1.00 pts;
2 - Consistência teórica, formativa e prática: 1.00 pts;
3 - Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso:
2.00 pts;
4 - Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas: 1.00 pts;
5 - Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica: 2.00 pts;
6 - Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em
atividades de administração universitária: 2.00 pts;

7 - Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à
área de conhecimento em exame: 1.00 pts.
Prova de Títulos
Tabela de Pontuação da Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo Lattes e quando do seu
julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural;
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração da Prova de Títulos seguirá a Resolução N° 02, de 10 de dezembro de 2010.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
ANEXO II - Edital nº. 17, de 13.01.2012 - UFPA.
Campus Universitário de Tucuruí: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Sistemas Térmicos e
Fluídos

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
Condução Bidimensional em Regime Estacionário
Condução Unidimensional em Regime Estacionário
Convecção Livre
Convecção: Equações das Camadas Limite Fluidodinâmica e Térmica
Entropia
Equação da Difusão de Calor
Escoamento Externo, Viscoso, Incompressível, Laminar Completamente
Desenvolvido
Escoamento Interno, Viscoso, Incompressível, Laminar, Completamente
Desenvolvido entre Placas Paralelas Infinitas e no Interior de Tubos
Estática dos Fluidos: A Equação Básica da Estática dos Fluidos. Forças
Hidrostáticas Sobre Superfícies Submersas. Empuxo
Irreversibilidade e Disponibilidade
Primeira Lei da Termodinâmica Aplicada a um Volume de Controle
Segunda Lei da Termodinâmica
Segunda Lei da Termodinâmica Aplicada a um Volume de Controle
Transferência de Calor em Superfícies Estendidas
Trocadores de Calor: Métodos DTML e E-NUT

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Campus Universitário de Tucuruí:
Endereço: Rua Itaipu, N°. 36, Bairro: Vila Permanente, CEP: 68464-000, Tucuruí – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução N° 01, de 01 de setembro de 2011.

Prova de Escrita
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
a) Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
b) Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade: 5.00 pts;
c) Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 3.00 pts;

Prova Didática
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
a) Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5.00 pts.
b) Planejamento e Organização: 5.00 pts.

Prova Memorial
Na avaliação do Memorial serão avaliados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:

a) Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de modo
especial, para sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso: 2.00 pts.
b) Consistência teórica, formativa e prática: 2.00 pts.
c) Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso:
1.00 pts.
d) Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas: 1.00 pts.
e) Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica: 1.50 pts.
f) Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em
atividades de administração universitária: 1.50 pts

g) Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à área
de conhecimento em exame: 1.00 pts.
Prova de Títulos
O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo Lattes e quando do seu
julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural;
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração da Prova de Títulos seguirá a Resolução N° 01, de 01 de setembro de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ANEXO II - Edital nº. 17, de 13.01.2012 - UFPA.
Instituto de Ciências da Saúde: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática

01. Sistema Único de Saúde;
02. Estratégia de Saúde da Família e Atenção Primária a Saúde;
03. Atenção Integral à Saúde da Criança;
04. Atenção Integral à Saúde da Mulher;
05. Atenção Integral à Saúde do Idoso;
06. Epidemiologia: conceitos, usos, classificação, história natural da
doença e prevenção de doenças;
07. Processo Saúde-Doença. Modelos explicativos, determinantes.
História natural da doença;
08. Doenças Transmissíveis e não transmissíveis: epidemiologia;
09. Indicadores de Saúde: principais coeficientes e índices usados
para avaliação dos programas e políticas públicas em saúde;
10. Sistema de informação do Sistema Único de Saúde. SIM,
Medicina de Família e
SINASC, SINAM, SIAB, SIH/SUS. Concepção e evolução. Fluxos
Comunidade
de documentos e informações. Principais indicadores de saúde;
11. Transição demográfica e epidemiológica: importância e principais
características;
12. Epidemiologia descritiva: variáveis relacionadas às pessoas,
tempo e lugar;
13. Programa Nacional de Imunização: fundamentação, organização,
principais doenças evitáveis por imunizantes. Eventos adversos pósvacinação;
14. Vigilância à saúde: conceitos, princípios, organização. Doenças
de notificação compulsória e sistema nacional de vigilância
epidemiológica;
15.Saúde do trabalhador: processo e organização do trabalho,
classificação e prevenção dos riscos ocupacionais;

Habilidades Médicas

Psiquiatria

1- Acesso Venoso Central
2- Assistolia e Atividade Elétrica Sem Pulso
3- Comunicação de más notícias
4- Elaboração de anamnese
5- Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular Sem Pulso
6- Intubação Orotraqueal
7- Propedêutica Física do Abdome
8- Propedêutica Física do Tórax e Precórdio
9- Punção Lombar
10- Relação médico-paciente
11- Semiologia da Pressão Arterial
12- Suporte Básico de Vida
13- Traqueostomia e Toracocentese

1 - Diagnóstico e Classificação dos Transtornos Mentais;
2 - Emergências Psiquiátricas;
3 – Esquizofrenia;
4 - Exame clínico do paciente psiquiátrico: Anamnese e entrevista

psiquiátrica;
5 - Semiologia Psiquiátrica: Definição de sinais e sintomas típicos de
doenças psiquiátrica; exame das funções psíquicas;
6 - Terapêuticas Orgânicas: antipsicóticos, estabilizadores do humor,
antidepressivos, ansiolíticos, hipnoindutores, medicamentos
antitabagismo e antietílicos;
7 - Transtorno obsessivo compulsivo, Reação a estresse grave e
transtornos de ajustamento;
8 - Transtornos Cognitivos;
9 - Transtornos ansiosos e fóbicos;
10 - Transtornos de Personalidade ;
11 - Transtornos dissociativos e transtornos somatoformes;
12 - Transtornos do humor;
13 - Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Alcoolismo;
14 - Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Drogas ilícitas
(ênfase em cocaína, maconha, solventes e alucinógenos);
15 - Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Tabagismo.

Atenção ao Sistema
Respiratório

1- Asma;
2- Carcinoma broncogênico;
3- DPOC;
4- Doenças Pleurais;
5- Hemoptise;
6- Imagenologia Torácica;
7- Insuficiência respiratória aguda;
8- Manifestações Pulmonares de Doenças Sistêmicas;
9- Micoses profundas;
10- Pneumonias;
11- Supurações bronco-pulmonares;
12- Tabagismo;
13- Tosse;
14- Tromboembolismo Pulmonar
15- Tuberculose
16- Habilidades Médicas
17- Acesso Venoso

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Ciências da Saúde:

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Av. Generalíssimo
Deodoro, 01 – Praça Camilo Salgado , Bairro: Umarizal , CEP: 66050-060, Belém - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio de 2011.

Prova de Escrita (Todas as disciplinas):
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
a) Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
b) Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade: 4.00 pts;
c) Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 4.00 pts;

Prova Didática(Todas as disciplinas):
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
a) Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5.00 pts.
b)Planejamento e Organização: 5.00 pts.

3- Prova Prática
3.1 - A prova prática para Medicina de Família e Comunidade e Psiquiatria seguirá a
descrição a seguir:

A prova prática constará da apresentação de um projeto de pesquisa com título que verse sobre o
tema do concurso em questão, devendo ser realizado no tempo máximo de 4 (quatro) horas,
sendo vedado aos demais candidatos assisti-la.
A avaliação da Prova prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
a) Adequação e coerência entre objetivos e metodologia da proposta - 2.00 pts
b) Viabilidade de aplicação do projeto - 2.00 pts;
c) Domínio e segurança do tema proposto - 2.00 pts;
d) Aspectos legais e éticos do projeto - 2.00 pts;
e) Atendimento imediato ao questionamento quando solicitado pela comissão examinadora 2.00 pts.
3.2 – Concurso de Habilidades Médicas:
A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de métodos e
técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas.
A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará na realização de uma aula prática
no Laboratório de Habilidades Médicas (LHM) da Faculdade de Medicina, cujo tema será sorteado no
mesmo dia da prova prática, referente a um dos temas descritos no quadro acima (itens para a Prova
Didática e Escrita).
Após o sorteio, o candidato terá acesso aos manequins, simuladores e equipamentos disponíveis no LHM
para a execução da aula prática. O candidato deverá elaborar um roteiro completo para esta aula, com o
tema, objetivos de aprendizado propostos, listagem do material necessário e outros itens que considere
necessários.
Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das informações
referentes ao atendimento.
Após a elaboração da aula prática e do roteiro, cada candidato fará uma demonstração para os membros
da comissão examinadora.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
- Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts
- Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts
- Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts
- Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts
- Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de
relatórios: 2.00 pts
3.3 – Concurso de Atenção ao Sistema Respiratório seguirá a descrição a seguir:
A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de
métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo
máximo de 4(quatro) horas.
A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do atendimento a 01(um)
paciente em caráter ambulatorial, através de sorteio aleatório do paciente para cada candidato.
O candidato deverá registrar anamnese e exame físico completos, formular impressão
diagnóstica principal com justificativa (s), diagnósticos secundários (se houver) com
justificativa (s), diagnóstico diferencial (mínimo de 02) com justificativa (s). Elaborar plano de
exames complementares com justificativa (s) e conduta terapêutica inicial indicada ao caso com
justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.
Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das
informações referentes ao atendimento.
Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão
examinadora.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
- Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts
- Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts
- Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts
- Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts

- Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou
elaboração de relatórios: 2.00 pts
Prova Memorial(Todas as disciplinas):
Na avaliação do Memorial serão avaliados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:

a) Domínio dos temas e idéias que tenham dado sustentação ao Memorial, atentando, de modo
especial, para a sua pertinência em relação à área de conhecimento do Concurso: 2.00 pts.
b) Consistência teórica, formativa e prática: 1.00 pts.
c) Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso:
2.00 pts.
d) Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas: 1.00 pts.
e) Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica: 1.00 pts.
f) Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em
atividades de administração universitária: 2.00 pts.
g) Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à área
de conhecimento em exame: 1.00 pts.
Prova de Títulos(Todas as disciplinas):

O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo Lattes e quando do seu
julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural;
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração da Prova de Títulos seguirá a Resolução nº 03 do ICS, de 10.05.2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
ANEXO II - Edital nº. 17, de 13.01.2012 - UFPA.
Instituto de Tecnologia: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Tecnologia Naval

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Arranjo Geral: Espaços para carga, espaços para a tripulação e
passageiros, espaços operacionais, espaços para tanques, acessos;
2 - Compartimentagem e comprimento alagável;
3 - Conceito de estrutura primária, secundária e terciária;
4 - Critério de estabilidade Intacta e avariada;
5 - Curvas cruzadas de estabilidade;
6 - Curvas hidrostática – qualidades geométricas do casco;
7 - Dimensionamento da seção mestra e concepção estrutural, arranjo geral
inicial;
8 - Elaboração de um plano de linhas;
9 - Estabilidade estática longitudinal e transversal – métodos de cálculo;
10 - Estudo de propulsão e manobra;
11 - Motor a diesel: análise dos ciclos motores, Definição dos parâmetros
básicos do motor e efeito do tamanho sobre o projeto e desempenho do
motor;
12 - O projeto básico, metodologia de projeto, requisitos do armador,
Embarcações semelhantes, relação entre dimensões, coeficientes de forma e
as propriedades e qualidades do casco, curvas de áreas seccionais, linha
d’água de projeto, capacidade cúbica.
13 - Plano de linhas, linha de carga, tonelagem de arqueação, curvas
hidrostáticas, comprimento alagável e compartimentação, pesos e centros,
estabilidade intacta e avariada;
14 - Resistência de embarcações ao avanço e coeficientes propulsivos;
15 - Séries sistemáticas e fórmulas empíricas para cascos e hélices;

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Tecnologia:

Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Av. Augusto Correa
Nº 1 Cidade Universitária Prof.José da Silveira Netto - Instituto de Tecnologia -ITEC,
Faculdade de Engenharia Naval, Campus Profissional, Bairro:Guamá, CEP: 66.075-110, Belém
- Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução N° 01, de 01 de setembro de 2011.

Prova de Escrita
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
1 - Estrutura do texto: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.50 pts
2 - Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade: 5.00 pts
3 - Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 2.50 pts

Prova Didática
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:
1 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5.00 pts
2 - Planejamento e Organização: 3.00 pts
3 - Recursos Didáticos: 2.00 pts.

Prova Memorial
Na avaliação do Memorial serão avaliados os critérios a seguir com as respectivas ponderações:

1 - Domínio dos temas e ideias que tenham dado sustenção ao Memorial, atentando, de modo especial,
para sua pertinência em relação à área de conhecimento do concurso: 2.00 pts
2 - Consistência teórica, formativa e prática: 1.00 pts
3 - Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do concurso: 2.00 pts
4 - Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas: 0.50 pts
5 - Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica: 1.50 pts
6 - Participação do candidato em Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como atividades
administrativas: 2.00 pts
7 - Participação do candidato em outras atividades individuais ou em equipe relacionadas a área do
conhecimento em exame: 1.00 pts;
Prova de Títulos

O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Currículo Lattes e quando do seu
julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural;
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais
Tabela de Valoração da Prova de Títulos seguirá a RESOLUÇÃO N. 01 DE 06 DE JANEIRO DE
2011

