SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA
ANEXO II - Edital nº. 295, de 31.10.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Altamira: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Psicologia da
Educação

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
A constituição da Psicologia como Ciência: raízes históricas e filosóficas.
A construção cultural da escrita.
A escola e o resgate do afetivo: desafios para o desenvolvimento cognitivo.
A psicogênese da linguagem escrita segundo Emília Ferreiro e Luria.
As concepções de Piaget e Vigotsky acerca da relação entre pensamento e
linguagem.
As relações entre aprendizagem e desenvolvimento: principais abordagens.
Contribuições da Psicanálise para a Educação.
Contribuições da pesquisa em Psicologia da Educação na Formação do
Educador: possibilidades e limites.
Individualidade, homogeneidade e diferenciação: desafios para a escola na
contemporaneidade.
O fracasso escolar e a realidade socioeducacional.
O papel da escola no desenvolvimento sócio-afetivo e psicossexual da
criança e do adolescente.
O papel da interação social no desenvolvimento com ou em situação de
deficiência.
O papel do brinquedo no desenvolvimento infantil.
O processo educacional ante a produção e a superação de deficiências.
Processos de exclusão/inclusão sociais de minorias nas sociedades.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Altamira:
Endereço: Campus Universitário de Altamira - UFPA, situado na Rua Cel. José Porfírio, 2515 –
Bairro: São Sebastião, CEP: CEP 68.372-040, Altamira - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução N° 02, de 10 de dezembro de 2010.
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 (1.50 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 (2.50 pts).
2 – Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I – Clarezas de idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: (5.00 pts);
II – Planejamento e Organização (5.00 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 (1.00 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 (2.00 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° 02, de 10 de dezembro de 2010.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARAJÓ-BREVES
ANEXO II - Edital nº. 295, de 31.10.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Marajó-Breves: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Lingüística

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
A Sociolingüística: objeto, métodos e noções de base;
A constituição da Lingüística como ciência: a contribuição de Saussure;
A dêixis;
A relação entre pensamento e linguagem;
Estrutura e processos de formação de palavras nas línguas naturais;
Gramaticalização: princípio e mecanismos;
O formalismo e o funcionalismo no tratamento dos fenômenos lingüísticos;
O lugar da morfologia nos estudos lingüísticos;
O texto como unidade de análise lingüística;
Os mecanismos de estruturação sintagmática;
Principais abordagens teóricas no estudo da sintaxe;
Processos fonéticos e fonológicos nas línguas naturais;
Significação lexical e relações de sentido;
Tipologia lingüística e universais da linguagem;
Variação, Mudança e Norma.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Marajó-Breves:
Endereço: Av. Anajás, s/nº, Conjunto Bandeirante, s/nº, Bairro: Aeroporto, Cep: 68.800-000,
Breves – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução n. 01, de 18 de fevereiro 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 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00 pts
II - Planejamento e Organização: 3.00 pts
III - Recursos Didáticos: 3.00 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 (1.00 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 (2.00 pts);
V – Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (2.00 pts);
VI – Participação do candidato em programas de ensino, pesquisa e extensão, bem como em atividades
de administração universitária (1.00 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 18 de fevereiro de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ANEXO II - Edital nº. 295, de 31.10.2011 - UFPA.
Instituto de Ciências da Saúde: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Psiquiatria

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática

- Diagnóstico e Classificação dos Transtornos Mentais;
- Emergências Psiquiátricas;
- Esquizofrenia;
- Exame clínico do paciente psiquiátrico: Anamnese e entrevista
psiquiátrica;
- Semiologia Psiquiátrica: Definição de sinais e sintomas típicos de
doenças psiquiátrica; exame das funções psíquicas;
- Terapêuticas Orgânicas: antipsicóticos, estabilizadores do humor,
antidepressivos, ansiolíticos, hipnoindutores, medicamentos
antitabagismo e antietílicos;
- Transtorno obsessivo compulsivo, Reação a estresse grave e
transtornos de ajustamento;
- Transtornos Cognitivos;
- Transtornos ansiosos e fóbicos;
- Transtornos de Personalidade ;
- Transtornos dissociativos e transtornos somatoformes;
- Transtornos do humor;
- Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Alcoolismo;
- Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Drogas ilícitas
(ênfase em cocaína, maconha, solventes e alucinógenos);
- Transtornos pelo uso de substâncias psicoativas: Tabagismo.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Instituto de Ciências da Saúde:
Endereço: Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências da Saúde, localizado na Av.
Generalíssimo Deodoro, N° 01, Bairro: Umarizal, CEP: 66.055-240, Belém - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão
de acordo com a Resolução nº 03 do ICS, de 10.05.2011.
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 (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, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5.00 pts
II - Planejamento e Organização: 5.00 pts

3- Prova Prática
A prova prática para: 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:
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.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
ANEXO II - Edital nº. 295, de 31.10.2011 - UFPA.
Instituto de Geociências: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Oceanografia
Geológica

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
- Ambientes deposicionais transicionais
- Geomorfologia Costeira e submarina
- Métodos de datação por radioisótopos
- O Ciclo das Rochas
- Origem e evolução de bacias sedimentares costeira
- Processos deposicionais: controle físico, químico e biológico e
distribuição dos sedimentos no fundo marinho
- Sedimentação marinha
- Tectônica de placas e margens continentais
- Transporte de Sedimentos
- Variações do Nível do Mar

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Instituto de Geociências:
Endereço: Universidade Federal do Pará – Secretaria do Instituto de Geociências - 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. 03, de 9 de Fevereiro 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 (1.00 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 (3.00 pts).
2 – Prova Didática
A avaliação da Prova didática será realizada de acordo com os itens e pontuações a seguir:
I - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 6.00 pts
II - Planejamento e Organização: 3.00 pts
III - Recursos Didáticos: 1.00 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. 03, de 9 de Fevereiro de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO
ANEXO II - Edital nº. 295, de 31.10.2011 - UFPA.
Instituto de Letras e Comunicação: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Língua e Literatura
Espanhola

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
- Aprendiendo la lengua española con autonomía
- Desarrollando estrategias para la adquisición de destrezas orales en la
clase de E/LE
- El español con fines específicos: práctica en la escritura de la lengua
española
- El español de América: variaciones morfosintácticas y fonéticas
- Enseñar la gramática del español bajo la competencia comunicativa
- Factores que interfieren en el aprendizaje de lengua extranjera
- Interacción y aprendizaje de E/LE
- La lengua española en los documentos oficiales de trabajo del profesor de
E/LE
- La motivación en la clase de E/LE
- Las culturas p-hispanas en la clase de E/LE
- Las nuevas tecnologías dentro de la clase de E/LE
- Los géneros textuales en la clase de E/LE: lectura y escritura
- Sistema fonético y fonológico del español actual
- Trabajar con literatura en la clase de E/LE
- Visión general de los métodos de aprendizaje de E/LE

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

Endereço: Universidade Federal do Pará – Instituto de Letras e Comunicação – ILC – 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 nº 02, de 8 de Abril de 2010.
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 (5.00 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 - Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 5.00 pts
II - Planejamento e Organização: 3.00 pts
III - Recursos Didáticos: 2.00 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 (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 nº 02, de 8 de Abril de 2010.

