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ANEXO II- Edital n. 174 , de 22.06.2011
Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática
Critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e Títulos,
conforme RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio de 2011 - ICS.
Lotação:UFPA- Instituto de Ciências da Saúde.
Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

1 – Asma;
2 - Carcinoma broncogênico;
3 – DPOC;
4 - Doenças Pleurais;
5 – Hemoptise;
6 - Imagenologia Torácica;
7 - Insuficiência respiratória aguda;
Medicina de Família e
8 - Manifestações Pulmonares de Doenças Sistêmicas;
Comunidade
9 - Micoses profundas;
10 – Pneumonias;
11 - Supurações bronco-pulmonares;
12 – Tabagismo;
13 – Tosse;
14 - Tromboembolismo Pulmonar;
15 – Tuberculose.

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
Psiquiatria
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.
1
Doenças Infecciosas - Acidente Ofídico;
2 – AIDS;
e Parasitárias

3 – Dengue;
4 - Doenças Chagas;
5 – Esquistosomose;
6 - Febre Amarela;
7 - Febre Tifóide;
8 - Hepatites Virais;
9 - Leishmaniose Visceral;
10 – Leptospiroses;
11 – Malária;
12 – Meningites;
13 - Raiva Humana;
14 - Sepse-infecção Hospitalar;
15 –Tétano;
1 -Prova 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 ideias, extensão, atualização e
profundidade: 4.00 pts;
c) Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 4.00 pts;
2 -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.

3- Prova Prática
A prova prática para: Medicina de Família e Comunidade, Psiquiatria e Doenças Infecciosas e
Parasitárias. 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:
3.2 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.

4 -Prova de 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 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.
5 -O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum 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.

