SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ANEXO II - Edital nº. 247, de 20.09.2011- 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
Alimentos funcionais e sua importância na alimentação
Equações preditivas para taxa de metabolismo basal e valor energético total
Fatores determinantes e nutricionais na infância
Nutrição do adulto sadio
Nutrição no Curso da Nutrição do idoso
Vida
Nutrição na adolescência
Nutrição na gestação e lactação
Papel dos macros e micronutrientes no curso da vida
Planejamento dietético
Transição epidemiológica e nutricional e suas conseqüências na população
Determinantes Sociais da saúde
Epidemiologia de Medicamentos
Farmacovigilância e o Papel das Farmácias Notificadoras
Gestão da Assistência Farmacêutica nos Serviços de Saúde
Assistência
Modelos de Estudos Epidemiológicos
Farmacêutica,
Epidemiologia, Saúde Política de Medicamentos
Políticas de Saúde e os Modelos Assistenciais
Coletiva.
Processo Saúde-doença e Cuidados Farmacêuticos
Uso Racional de Medicamentos
Vigilância Sanitária
Asma;
Carcinoma broncogênico;
DPOC;
Doenças Pleurais;
Hemoptise;
Imagenologia Torácica;
Insuficiência respiratória aguda;
Atenção ao Sistema
Manifestações Pulmonares de Doenças Sistêmicas;
Respiratório
Micoses profundas;
Pneumonias;
Supurações bronco-pulmonares;
Tabagismo;
Tosse;
Tromboembolismo Pulmonar
Tuberculose
Acesso Venoso Central
Assistolia e Atividade Elétrica Sem Pulso
Comunicação de más notícias
Elaboração de anamnese
Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular Sem Pulso
Intubação Orotraqueal
Habilidades Médicas Propedêutica Física do Abdome
Propedêutica Física do Tórax e Precórdio
Punção Lombar
Relação médico-paciente
Semiologia da Pressão Arterial
Suporte Básico de Vida
Traqueostomia e Toracocentese

O Endereço referente ao item 3.11 e 7.1:
Instituto de Ciências da Saúde:

Endereço: Instituto de Ciências da Saúde, Av. Generalíssimo Deodoro, 01 - Bairro: Umarizal CEP: 66.050-240 - Belém – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita Didática, Memorial, Prática e de Títulos serão
de acordo com a Resolução nº 03, de 10 de maio de 2011, do ICS.
1 - Prova Escrita
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I - Estrutura do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão (2.00 pts).
II - Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade (4.00 pts).
III – Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedades, clareza, precisão e correção
gramatical (4.00 pts).
2 – Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I – Clareza de idéias (5.00 pts);
II – Planejamento e Organização (5.00 pts);
3 – Prova Prática:
3.1 – Concurso Nutrição no Curso da Vida:
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 será a apresentação de uma proposta de
projeto de pesquisa ou extensão relacionado à área do concurso, devendo ser realizada no tempo máximo
de (60) sessenta minutos. A defesa da proposta constará de apresentação seguida de arguição.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
- Adequação e coerência entre objetivos e metodologia da proposta: 2.00 pts
- Viabilidade de aplicação do projeto: 2.00 pts
- Domínio e segurança do tema proposto: 2.00 pts
- Aspectos legais e éticos do projeto: 2.00 pts
- Atendimento imediato ao questionamento quando solicitado pela comissão examinadora: 2.00 pts
3.2 – Concurso Assistência Farmacêutica, Epidemiologia, Saúde Coletiva:
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 será a apresentação de uma proposta de
projeto de pesquisa ou extensão relacionado à área do concurso, devendo ser realizada no tempo máximo
de (60) sessenta minutos. A defesa da proposta constará de apresentação seguida de arguição.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
- Adequação e coerência entre objetivos e metodologia da proposta: 2.00 pts
- Viabilidade de aplicação do projeto: 2.00 pts
- Domínio e segurança do tema proposto: 2.00 pts
- Aspectos legais e éticos do projeto: 2.00 pts
- Atendimento imediato ao questionamento quando solicitado pela comissão examinadora: 2.00 pts
3.3 – Concurso de Atenção ao Sistema Respiratório:
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
3.4 – 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 do item 1.3 deste edital.
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
4 - Prova de Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com os itens a seguir:
I – 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);
II – Consistência teórica, formativa e prática (1.00 pts);
III – Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso (2.00 pts)
IV – Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (1.50 pts);
V – Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (0.50 pts);
VI – Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em atividades
de administração universitária (2.00 pts);
VII – 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, de 10 de maio de 2011, do ICS.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ANEXO II - Edital nº. 247, de 20.09.2011- UFPA.
Instituto de Ciências Sócias e Aplicadas: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
Cálculo Diferencial Aplicado à Economia
Cálculo de Variação e Condições de Transversalidade
Equações Diferenciais Ordinárias de Ordem Superior
Estacionariedade, Raiz Unitária e Co-Integração.
Métodos Quantitativos Modelos com Variáveis Binárias
em Economia
Modelos de Dados em Painel
Modelos de Regressão Linear Simples e Múltipla
Séries Temporais Univariadas (ARIMA) e Multivariadas (VAR)
Teoria de Controle Ótimo e o Princípio do Máximo
Álgebra Linear Aplicada à Economia

O Endereço referente ao item 3.11 e 7.1:

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas:
Endereço: Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA –
Faculdade de Ciências Econômicas - FACECON- Campos Universitário do Guamá- Rua
Augusto Côrrea n° 01, Bairro:Guamá, CEP: 66075-110, Belém - Pará
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a RESOLUÇÃO N. 04 DE 02 DE SETEMBRO DE 2011.
1 - Prova Escrita
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I - Estrutura do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão (3.00 pts).
II - Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade (4.00 pts).
III – Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedades, clareza, precisão e correção
gramatical (3.00 pts).
2 – Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I – Plano de Aula (1.00 pts);
II – Desenvolvimento da Aula (9.00 pts);
3 - Prova de Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com os itens a seguir:
I – 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 (1.50 pts);
II – Consistência teórica, formativa e prática (1.50 pts);
III – Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso (1.50 pts)
IV – Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (1.50 pts);
V – Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (1.50 pts);
VI – Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em atividades
de administração universitária (1.50 pts);
VII – 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 N. 04 DE 02 DE SETEMBRO

DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
ANEXO II - Edital nº. 247, de 20.09.2011- UFPA.
Núcleo de Medicina Tropical: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Imunopatologia das
Doenças Tropicais

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
A barreira humoral nas mucosas do trato genital, o papel das células
dendríticas e o fenótipo da inflamação in situ e sua correlação com a
patogenia na infecção pelo papilomavírus humano.
A imunopatologia das hepatites virais: resposta inespecífica e adaptativa.
A leptospirose como uma doença sistêmica generalizada e aspectos
imunopatológicos.
A patogenia da Malária grave e o papel da inflamação intra-vascular no seu
desenvolvimento.
Comprometimento tecidual na Doença de Chagas e suas peculiaridades em
pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos.
Correlação dos diferentes tipos de resposta do hospedeiro e seu grau de
comprometimento imune com as lesões na Tuberculose, à luz de novos
aspectos patogenéticos.
Febres hemorrágicas virais: patogenia, imunopatologia e evolução clínica.
O comprometimento do sistema retículo-endotelial e o espectro de
envolvimento tecidual relacionado à resposta imune do hospedeiro nas
Leishmanioses.
O papel da resposta imune inata e adaptativa e a matriz extracelular na
evolução clínico-patológica da hanseníase.
Os diferentes tipos de resposta tecidual do hospedeiro imunocompetente e
imunocomprometido frente à infecção pelo Toxoplasma gondii.

O Endereço referente aos itens 3.11 e 7.1:
Núcleo de Medicina Tropical:

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 92 – Bairro: Umarizal - CEP: 66.050-240 – Belém –
Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita Didática, Memorial e Títulos serão de
acordo com a Resolução n° 01, de 16 de agosto de 2011 – NMT.
1 - Prova Escrita
A avaliação da Prova escrita será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I - Estrutura do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão (2.00 pts).
II - Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade (6.00 pts).
III – Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedades, clareza, precisão e correção
gramatical (2.00 pts).
2 – Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I – Clareza de idéias (5.00 pts);
II – Planejamento e Organização (5.00 pts);
4 - Prova de Memorial
A avaliação da Prova de Memorial será realizada de acordo com os itens a seguir:
I – 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);
II – Consistência teórica, formativa e prática (1.00 pts);
III – Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso (2.00 pts)
IV – Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (1.00 pts);

V – Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (1.00 pts);
VI – Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em atividades
de administração universitária (2.00 pts);
VII – 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 n° 01, de 16 de agosto de 2011 – NMT.

