SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Abaetetuba: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Língua Espanhola

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Aprendiendo la lengua española con autonomía
2 - Concepción de lenguaje y método de enseñanza
3 - Desarrollando estrategias para adquisición de destrezas orales en la clase
de E/LE
4 - Enseñar la gramática del español bajo la competencia comunicativa
5 - Las nuevas tecnologías dentro de la clase de E/LE
6 - Los géneros textuales en la clase de E/LE: lectura y escrita
7 - Morfosintaxis del español: orientaciones didácticas
8 - Sintaxis del español: orientaciones didacticas
9 - Unidad y diversidad en la clase de E/LE
10 - Variaciones del español: aspectos fonéticos y léxico-semánticos

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Abaetetuba:
Endereço: Universidade Federal do Pará - Campus de Abaetetuba, localizada na Rua Manoel de
Abreu, N°:S/N, Bairro: Mutirão, CEP: 68.440-000, Abaetetuba - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução N° 02, de 09 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 09 de dezembro de 2010.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTAMIRA
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Altamira: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Educação

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Avanços legais versus prática na educação escolar diferenciada.
2 - Educação em direitos humanos.
3 - Educação escolar diferenciada: contextualização histórica e
protagonismo político.
4 - Formação de educadores diferenciados: etnoconhecimentos, pesquisa e
produção de material didático-pedagógico.
5 - Gestão educacional e etnoeducação.
6 - Políticas públicas em educação e ações afirmativas.
7 - Produção de material didático-pedagógico para a diversidade.
8 - Práticas educacionais, saberes e etnoeducação.
9 - Práticas pedagógicas em escolas diferenciadas: currículos, metodologias
e avaliação.
10 - Vivências de ensino, pesquisa e extensão.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Altamira:
Endereço: Universidade Federal do Pará, Pró-Reitoria de Ensino e Graduação/ Secretaria de
Interiorização – Prédio da Reitoria da UFPA (2º andar) – Campus do Guamá, Belém-Pará, Av.
Augusto Corrêa, N°01, Bairro:Guamá, CEP: 66.075-900, Belém - 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 – clareza de idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema (4,0);
II – planejamento e organização (4,0);
III – recursos didáticos (2,0).
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. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Marajó-Breves: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A influência das novas tecnologias na prática de ensino de Ciências;
2 - As competências necessárias ao docente de Ciências no atual contexto
educacional;
3 - Concepção e planejamento de aulas de ciências;
4 - Educação científica e o ensino de ciência.
Prática e Metodologia
5 - Experimentação no ensino de Ciências;
do Ensino de Ciências.
6 - Produção de materiais didáticos para o ensino de Ciências;
7 - Prática de ensino e estágio supervisionado como práticas formativas;
8 - Prática docente e a sala de aula como campo de pesquisa;
9 - Prática docente e o professor reflexivo;
10 - Tendências Metodológicas no ensino de Ciências;

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de marajó-breves:
Endereço: Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Guamá, Rua Augusto Corrêa, nº 1 Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Campus Básico, Bairro:Guamá, CEP: 66075-110, Belém - Pará
Telefone (91) 3201-8245.
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 (6.00pts);
II – planejamento e organização (4.00 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
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARAJÓ-SOURE
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Marajó-Soure: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Parasitologia,
Microbiologia e
Diversidade Animal.

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Arboviroses e parasitoses emergentes
2 - Biologia e Ecologia de Protozoários, Fungos, Helmintos, Vírus e
Bactérias de importância em saúde pública
3 - Biologia e ecologia de artrópodes de importância médico-veterinária
4 - Doenças causadas por bactérias
5 - Doenças causadas por fungos
6 - Doenças causadas por vírus
7 - Helmintoses ( Esquistossomose, Teníases, Ascaridíase, Ancilostomose,
Enterobioses, Filarioses)
8 - Mecanismos de transmissão, ação e defesa na relação
parasita/hospedeiro
9 - Procedimentos técnicos em parasitologia e profilaxia
10 - Protozoários (Giardíase, Tricomoníase, Leishmaniose, Doença de
Chagas, Amebíase, Toxoplasmose)

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Marajo-Soure:
Endereço: Campus Universitário de Bragança, Alameda Leandro Ribeiro s/n, N°:01, Bairro:Aldeia,
CEP: 68.600-000, Bragança – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução N° 02, de 13 de outubro 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 (4.00 pts).
II - Conteúdo e desenvolvimento do tema: coerência, clareza de idéias, extensão, atualização e
profundidade (3.00 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 (4.00pts);
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 (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 (0.50 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 (0.50 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 (peso 2,0)
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural (peso 3,0)
Grupo III - Atividades didáticas (peso 4,0)
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais (peso 1,0)
Tabela de Valoração da Prova de Títulos seguirá a Resolução N° 02, de 13 de outubro de 2010.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUI
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Campus Universitário de Tucuruí: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Telecomunicações

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Comunicação via Rádio Multiusuário
2 - Equações de Maxwell
3 - Modulação Analógica AM e FM
4 - Modulação de Pulso PAM, PDM, PPM e PCM
5 - Modulação por Espalhamento Espectral
6 - Ondas Planas em Meios Isotrópicos
7 - Princípios de Radiação de Ondas Eletromagnéticas
8 - Probabilidade e Variáveis Aleatórias
9 - Processos Aleatórios e Ruído
10 - Propagação de Ondas em Estruturas de Guiamento
11 - Propriedades Elétricas e Magnéticas da Matéria
12 - Representação de Sinais e Sistemas
13 - Ruído em Sistemas de Modulação Analógica
14 - Transmissão de Pulsos em Banda Base
15 - Técnicas de Modulação Digital

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Campus Universitário de Tucuruí:
Endereço: Secretaria do Campus Universitário de Tucuruí – Rua Itaipu, 36, Fone: (94) 37783253, N°:36, Bairro:Vila Permanente, CEP: 68455-700, Tucuruí - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a RESOLUÇÃO 01, DE 01 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 (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 (5.00pts);
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 (2.00 pts);
II – Consistência teórica, formativa e prática (2.00 pts);
III – Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso (1.00 pts)
IV – Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (1.00 pts);
V – Dados da carreira do candidato que revelem liderança acadêmica e científica (1.50 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 01, DE 01 DE SETEMBRO DE
2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Ciências da Educação: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A Didática e sua constituição como campo de estudo: marcos teóricos e
panorama atual;
2 - A organização dos conteúdos nas séries iniciais do ensino fundamental
(disciplinarização, interdisciplinaridade, globalização);
3 - Abordagens metodológicas no e para o Ensino Fundamental;
4 - Aproximações entre didática e currículo: confluências e divergências;
5 - Concepções e práticas de avaliação na Educação Básica;
6 - Conhecimento escolar e diversidade cultural na organização dos
processos educativos escolares;
Didática e suas
7 - Ensino, pesquisa e aprendizagem na Educação Básica;
interfaces
8 - Interdisplinaridade no Ensino Fundamental: discussão conceitual e
possibilidades de intervenção;
9 - O planejamento de ensino, a organização do tempo escolar e o trabalho
docente;
10 - Os ciclos de formação e a avaliação na educação básica;
11 - Processos de socialização e processos educativos: interfaces;
12 - Relações interativas em sala de aula: o papel de professores e alunos;
13 - Tecnologias da comunicação e informação no processo ensino
aprendizagem na educação básica;
14 - Temas emergentes no campo da Didática;
1 - A disciplina Língua Portuguesa no Brasil: objeto e objetivos do ensino
para a educação infantil e os anos iniciais;
2 - A língua como objeto de ensino: gramática e análise lingüística;
3 - Alfabetização: Conhecimento lingüístico e apropriação do sistema de
escrita;
4 - Ensino de Português: perspectivas interdisciplinares e multiculturais;
5 - Formação do leitor: o professor como agente de letramento;
6 - Implicações teóricas e práticas da abordagem histórico-cultural de
Vigotski para a compreensão do processo de aprendizagem e
desenvolvimento da linguagem escrita;
O ensino da língua
7 - Letramento e Iniciação à pesquisa: propostas metodológicas para a
portuguesa na
educação básica;
educação infantil e nos
8 - Letramento: Dimensões constitutivas e simultâneas da alfabetização e do
anos iniciais do ensino
letramento;
fundamental.
9 - Língua e Literatura Vernáculas na Educação Básica: como ensinar por
meio de pesquisa?
10 - O processo de letramento na Educação Infantil e nos anos iniciais
11 - O sujeito da escrita como objeto de conhecimento: pressupostos de
Emilia Ferreiro na prática escolar da aquisição da escrita
12 - O trabalho pedagógico com a leitura e a escrita na Educação Infantil
13 - Organização curricular e procedimentos metodológicos do ensino de
língua portuguesa de abordagem dos conteúdos
14 - Os processos de construção da linguagem escrita na primeira infância
15 - Processos avaliativos na educação infantil e nos anos iniciais

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

Endereço: Secretaria Geral do Instituto de Ciências da Educação – ICED, situada na Rua Augusto
Correa, 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° 06, de 14 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 (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 – clareza de idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema (8.00pts);
II – planejamento e organização (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 (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° 06, de 14 de setembro de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Ciências Exatas e Naturais: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Autômatos finitos e autômatos com pilha
2 - Grafos.
Fundamentos de
3 - Gramáticas
computação:
4 - Matemática Discreta: Lógica Formal. Conjuntos e Combinatória.
linguagens formais,
5 - Matemática Discreta: Álgebra Booleana e Lógica de Computadores.
programação, estrutura
6 - Máquinas de Turing
de dados, matemática
7 - Ordenação e Pesquisa
discreta, algoritmos e
8 - Programação Orientada a Objetos
teoria de grafos.
9 - Programação em Lógica
10 - Árvores

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

Endereço: Rua Augusto Corrêa - Secretaria da Faculdade de Computação do ICEN, localizado
no 1º andar do prédio, N° 01, Bairro:GUAMÁ, CEP: 66075110, Belém - Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução nº. 02/2009-ICEN de 26 de novembro de 2009.
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 (3.00 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 (5.00pts);
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 (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. 02/2009-ICEN de 26 de novembro
de 2009.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURIDICA
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Ciências Jurídicas: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: Controle político e
judicial. Controle preventivo e repressivo. Controle difuso e concentrado.
Controle direto e incidental. Efeitos subjetivos e temporais. Efeito
vinculante. Tipologia das decisões no controle de constitucionalidade.
2 - DIREITO DE NACIONALIDADE E DIREITOS POLÍTICOS: Critérios
para atribuição da nacionalidade. Brasileiros natos e naturalizados.
Aquisição, suspensão e perda dos direitos políticos. Partidos políticos.
3 - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: Teorias dos direitos
fundamentais. Direitos fundamentais expressos e implícitos. Direitos de
defesa e direitos a prestações. Garantias processuais e garantias
institucionais. Eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais.
Suspensão e restrição dos direitos fundamentais.
4 - DIREITOS INDIVIDUAIS: Direito à vida. Direito à igualdade formal e
à igualdade material. Direito à liberdade e princípio da legalidade. Direito à
propriedade e direito de propriedade. Direito à segurança.
5 - DIREITOS SOCIAIS: Direito à saúde. Direito à previdência social.
Direito à assistência social. Direito à educação.
6 - ESTADO FEDERAL BRASILEIRO I: Características do Estado
Federal. Tipos de federalismo. Técnicas de repartição de competências na
Constituição de 1988.
7 - ESTADO FEDERAL BRASILEIRO II: União: Competências
exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Estados Federados:
autonomia e competências. Municípios: autonomia e competências.
Intervenção federal: pressupostos e controle. Intervenção dos Estados
Direito Constitucional
8 - FORMAS E SISTEMAS DE GOVERNO: Monarquia. República.
Presidencialismo. Parlamentarismo. Democracia representativa, democracia
direta e democracia participativa.
9 - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: Texto normativo e norma.
Diretrizes de interpretação. Interpretação construtiva. Regras e princípios
constitucionais. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.
10 - OBJETO DA TEORIA DA CONSTITUIÇÃO: Constitucionalismo e
Estado Moderno. O conceito de supremacia constitucional. Teorias formais
da Constituição. Teorias substantivas da Constituição.
11 - OBJETO DA TEORIA DO ESTADO: A formação do Estado
Moderno. O conceito de soberania. Teorias jurídicas do Estado:
contratualismo e positivismo.
12 - ORGANIZAÇÃO DOS PODERES I: Poder Legislativo: organização e
competências. Processo Legislativo: espécies normativas e fases do
processo legislativo.
13 - ORGANIZAÇÃO DOS PODERES II: Poder Executivo: organização e
competências. Poder Judiciário: princípios fundamentais, organização e
competências.
14 - PARTIDOS POLÍTICOS E SISTEMAS ELEITORAIS: Formação
histórica dos partidos políticos. Sistemas partidários. Sistemas eleitorais
majoritários, proporcionais e mistos.
15 - PODER CONSTITUINTE: O conceito de poder constituinte em
Sieyés. Características do poder constituinte. Formas de manifestação do
poder constituinte.

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

Endereço: Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Jurídicas - Secretaria Executiva
- Cidade Universitária Prof. José Rodrigues da Silveira Netto – Campus Profissional. Tel.(91)
3201-7104/8400, N° 01, Bairro:Guamá, CEP: 66075-110, Belém - Pará
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e de Títulos serão
de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 04, DE 31 DE OUTUBRO 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 (7.00pts);
II – planejamento e organização (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 (1.50 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).
4 - 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.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - 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
1 - Disfunção sexual masculina
2 - Doenças sexualmente transmissíveis
3 - Fístulas urinárias
4 - Hiperplasia prostática benigna
5 - Incontinência urinária de esforço em mulheres
6 - Infecções do trato urinário
7 - Litíase urinária
Sistema Urinário.
8 - Obstrução da junção ureteropiélica
9 - Obstrução urinária
10 - Traumatismo do sistema urogenital
11 - Tumor de próstata
12 - Tumor de pênis
13 - Tumor de testículo
14 - Tumor de vias excretoras
15 - Tumor renal
1 - Atenção Integral aos povos indígenas
2 - Atenção Integral à Saúde Mental
3 - Atenção Integral à Saúde da Criança: medidas de prevenção primária,
secundária e terciária;
4 - Atenção Integral à Saúde da Mulher: medidas de prevenção primária,
secundária e terciária;
5 - Atenção Integral à Saúde do Adolescente: medidas de prevenção
primária, secundária e terciária;
6 - Atenção Integral à Saúde do Idoso: medidas de prevenção primária,
secundária e terciária;
7 - Epidemiologia: conceitos, usos, classificação, história natural da doença,
transição epidemiológica;
8 - Estratégia Saúde da Família: conceitos, princípios, objetivos,
Atenção Integral a
organização, principais indicadores;
Saúde
9 - Hanseníase e funcionamento do Programa Eliminação da Hanseníase;
10 - Hipertensão Arterial e Diabetes e o funcionamento do Programa
Hiperdia;
11 - Indicadores de Saúde: principais coeficientes e índices usados para
avaliação dos programas e políticas públicas em saúde;
12 - Saneamento: água; esgotamento sanitário; resíduos sólidos; controle de
vetores e roedores;
13 - Sistema Único de Saúde: legislação; modelo de atenção a saúde;
controle social; pacto pela saúde;
14 - Tuberculose Pulmonar e funcionamento do Programa de Educação e
Controle da Tuberculose;
15 - Vigilância à saúde: conceitos, princípios, organização. Doenças de
notificação compulsória e sistema nacional de vigilância epidemiológica.
1 - Adolescência
2 - Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e
alimentação complementar
Saúde da Criança e do
3 - Asfixia Neonatal
Adolescente
4 - Asma Brônquica na Infância
5 - Atendimento de Urgência em Pediatria: reconhecimento da criança
gravemente enferma (suporte básico e avançado de vida)

6 - Crescimento e Desenvolvimento Normais
7 - Desnutrição Energético Protéica -DEP
8 - Diarréia e Desidratação Agudas
9 - Imunizações na Infância
10 - Infecções Neonatais Agudas (sepsis, meningite, piodermites, onfalites,
conjuntivites)
11 - Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças
12 - Meningites (Purulentas)
13 - Pneumonias Agudas em Crianças
14 - Síndrome Nefrítica e Nefrótica em Pediatria
15 - Tuberculose na criança
1 - A interface corpo, movimento, saúde e Terapia Ocupacional;
2 - Análise de Atividade e Terapia Ocupacional
3 - As atividades artesanais e plásticas no processo Terapêutico
4 - As atividades de expressão corporal, cênicas e musicais como recurso
terapêutico;
5 - As atividades lúdicas e o brincar enquanto recurso terapêutico
Recursos,
1.3.6 - Atividades e recursos em Terapia Ocupacional e as políticas cultural
expressividade e
e de assistência social;
atividades em Terapia 7 - Criatividade e os processos de criação e fazer humano na Terapia
Ocupacional.
Ocupacional
8 - Dança e Terapia Ocupacional
9 - O corpo e o mundo de trabalho
10 - O fazer humano e a interface com a Ciência da Ocupação
11 - O potencial terapêutico e social das atividades humana
12 - Protocolos de avaliação como recurso terapêutico
13 - Terapia Ocupacional e técnicas e abordagens grupais
O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Ciências da Saúde:

Endereço: Protocolo do Instituto de Ciências da Saúde, situada na Av. Generalíssimo Deodoro,
N° 01, Bairro: Umarizal, CEP: 66.050-240, Belém – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Prática, Memorial e de Títulos serão
de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 03, de 10 de maio 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 (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 (5.00pts);
II – planejamento e organização (5.00 pts);
3 – Prova Prática
3.1 – Disciplinas: Sistema Urinário; Atenção Integral a Saúde; Saúde da Criança e do Adolescente;
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 seguirá a seguinte descrição: A prova
prática constará do atendimento a01(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
3.2 – Disciplina: Recursos, expressividade e atividades em Terapia Ocupacional;
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: O candidato deverá apresentar 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 argüição.
- 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
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 Nº 03, de 10 de maio de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A relação do poder público, iniciativa privada e comunidade local para o
desenvolvimento do turismo;
2 - A trajetória do planejamento do ecoturismo no Estado Brasileiro
3 - A trajetória histórica do planejamento e gestão do ecoturismo na
Amazônia
4 - Análise das políticas públicas de turismo nos níveis federal, estadual e
municipal
5 - Bases teóricas do planejamento e gestão do ecoturismo
Políticas Públicas e
6 - Planejamento e desenvolvimento sustentável do ecoturismo na
Turismo;
Amazônia
Planejamento e Gestão
7 - Planejamento turístico e inserção social: interfaces para a
do Ecoturismo.
sustentabilidade
8 - Poder público enquanto articulador de políticas públicas
9 - Políticas Públicas, desenvolvimento sustentável e planejamento do
ecoturismona Amazônia
10 - Políticas públicas de turismo no Brasil: aspectos jurídicos e marco legal
de implementação no país
11 - Turismo sustentável, planejamento e gestão das políticas públicas
12 - Turismo, políticas públicas e desenvolvimento local

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas:
Endereço: Secretaria da Faculdade de Turismo - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências
Aplicadas, Rua Augusto Correa, N°. 1, 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 13 de Janeiro 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 (9.00pts);
II – planejamento e organização (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 13 de Janeiro de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Estudos Costeiros: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Engenharia para
Aqüicultura

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Construção de pequenas barragens, canais e viveiros.
2 - Critérios para seleção de áreas para implantação de projetos aquícolas.
3 - Estudo isolado dos principais materiais de construção.
4 - Introdução ao desenho arquitetônico, topográfico e mecânico.
5 - Leiaute: dimensões e apresentação.
6 - Máquinas, motores e equipamentos para aqüicultura.
7 - Planejamento para construção de fazendas de criação de organismos
aquáticos.
8 - Planejamento para construção de laboratórios para produção de formas
jovens.
9 - Sistema de aquecimento, arrefecimento e produção de gelo.
10 - Sistemas de abastecimento e drenagem em fazendas aquícolas.
11 - Tipos de instalações aquícolas.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Estudos Costeiros:
Endereço: Faculdade de Engenharia de Pesca do Instituto de Estudos Costeiros. Campus de Bragança da
Universidade Federal do Pará. Localizada na Alameda Leandro Ribeiro., N°:s/n., Bairro:Aldeia, CEP:
68.600-000, Bragança – Pará.
Os critérios de avaliação e pontuação das Provas Escrita, Didática, Memorial e de Títulos serão de
acordo com a Resolução n. 05 de 30 de Junho 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 (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, atualização e profundidade na abordagem do tema (6.00 pts);
II – planejamento e organização (4.00 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).
4 - 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. 05 de 30 de Junho de 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita
e Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - A prática da psicologia escolar e educacional no Brasil: questões éticas e
desafios da atuação
2 - A relação professor-aluno no processo educativo
3 - Contribuições da psicologia para as teorias de ensino-aprendizagem
4 - Desenvolvimento e aprendizagem: perspectivas em psicologias
cognitivistas
5 - Educação e novas tecnologias de ensino-aprendizagem
6 - Família, escola e comunidade: a práxis do psicólogo escolar e
Processos Educativos educacional.
7 - Metodologias de avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem
8 - Os paradigmas da psicologia escolar e educacional: o psicólogo no
contexto da inclusão, dos direitos humanos e das políticas públicas.
9 - Psicologia e educação inclusiva: deficiência incapacidade e criticas aps
modelos médico e social
10 - Psicologia, educação e saúde mental.
11 - Psicologias e práticas institucionais: a produção do fracasso escolar
12 - Sociedade, contexto escolar e violência.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas:
Endereço: Secretaria da Faculdade de Psicologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campus
Universitário do Guamá, Rua Augusto Correa, 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 01, DE 07 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 (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 (8.00pts);
II – planejamento e organização (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 (2.50 pts);
II – Consistência teórica, formativa e prática (2.00 pts);
III – Extensão e profundidade dos conhecimentos do candidato na área específica do Concurso (2.50 pts)
IV – Pertinência, adequação e atualidade das referências bibliográficas (0.50 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 (1.50 pts);
VII – Participação do candidato em outras atividades, individuais ou em equipe, relacionadas à área de
conhecimento em exame (0.50 pts).
4 - 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 01, DE 07 DE
FEVEREIRO DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.
Instituto de Letras e Comunicação: Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e
Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Formação da Literatura Brasileira: a condição colonial, o barroco
literário brasileiro e suas ressonâncias na Literatura Brasileira.
2 - Formação da Literatura Brasileira: a literatura, o conhecimento da terra e
seus desdobramentos para além do tempo e espaço histórico-colonial.
3 - Formação da Literatura Brasileira: momento decisivo do Arcadismo no
processo formativo da Literatura Brasileira.
4 - Modernismo brasileiro: transformação e permanência do discurso da
tradição na literatura brasileira: prosa
Literatura Brasileira
5 - Novos estatutos do real na ficção brasileira: década de 70 do Século XX
à atualidade
6 - O romance de 30: problematizando as fronteiras entre intimistas e
regionalistas
7 - Para além do cânone: a crônica no Brasil
8 - Poesia brasileira no Século XX e XXI: tendências e confrontos
9 - Realismo e Naturalismo no Brasil
10 - Romantismo no Brasil e a fundação da literatura nacional.
1 - A língua como objeto de ensino: gramática e análise lingüística
2 - As concepções interacionais da linguagem e o ensino de língua
portuguesa hoje
3 - Avaliação do ensino e da aprendizagem em língua portuguesa
4 - Ensino da oralidade: especificidades e aspectos interdisciplinares
Ensino-Aprendizagem 5 - Ensino de leitura e escrita: especificidades e aspectos interdisciplinares
da Língua Portuguesa 6 - Internet, gêneros eletrônicos e ensino de língua portuguesa.
7 - Livros didáticos, políticas públicas e mercado editorial no ensino de
língua portuguesa.
8 - Pesquisa e formação de professores de língua portuguesa
9 - Tecnologias educacionais e ensino de língua portuguesa
10 - Texto e gênero no ensino de língua portuguesa

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:
Instituto de Letras e Comunicação:
Endereço: Secretaria do Instituto de Letras e Comunicação, Cidade Universitária Prof. José da Silveira
Netto, Localizada na Av. Augusto Corrêa, 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 1 DE 16 DE JUNHO 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 (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, atualização e profundidade na abordagem do tema (6.00pts);

II – planejamento e organização (4.00 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 (2.00 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 (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 Nº 1 DE 16 DE JUNHO
DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

NUCLEO DE CIENCIAS AGRÁRIAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
ANEXO II - Edital nº. 326, de 13.12.2011 - UFPA.

Núcleo De Ciências Agrárias E Desenvolvimento Rural: Temas dos Concursos, pontos para
as Provas Escrita e Didática.
Tema do Concurso

Itens (Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Análise de Variância: definição, decomposição da Variação Total, tabela
de Análise de Variância, Teste de Hipóteses, Suposições da Análise de
Variância, Transformações de Variáveis.
2 - Associação entre variáveis quantitativas: Análise de Regressão e
Correlação
3 - Comparação de médias: Testes paramétricos e não paramétricos
4 - Conceito de Probabilidade, experimento aleatório, espaço amostral,
eventos. Freqüência Relativa ou Probabilidade "a posteriori". Probabilidade
Condicional. Distribuições de Probabilidades: Casos discreto e contínuo.
5 - Delineamentos experimentais e respectivas análises: ensaios
inteiramente casualizados, tratamentos em esquema fatorial, interação entre
fatores, ensaios em blocos ao acaso, ensaios em quadrados latinos, ensaios
Bioestatística
em parcelas subdivididas.
aplicada à Produção
6 - Distribuição binomial. Estudo de dispersão de freqüência. Tabela de
Animal Sustentável contingência. Associação de variáveis qualitativas. Teste de Qui-quadrado.
na Amazônia
7 - Distribuição normal: caracterização, propriedades e aplicação, cálculo de
área sob a curva normal, tipificação de respostas individuais, intervalo de
confiança da média, ensaios com dados pareados, intervalo de confiança da
diferença de duas médias.
8 - Estatística aplicada à experimentação animal, classificação de variáveis,
princípios básicos da experimentação
9 - Estatística descritiva, medidas de tendência central e de dispersão,
coeficiente de variação e sua interpretação
10 - Modelagem animal e suas aplicações.
11 - Sistemas de análises estatísticas e suas aplicações.
12 - Teoremas: Teorema do produto, independência probabilística,
probabilidade total, Teorema de Bayes.

O Endereço referente aos itens 3.10, 3.11 e 7.1:

Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural:
Endereço: Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural, térreo do Prédio Geofísica ao lado do
CAPACIT, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Localizada na Av. Augusto Corrêa, 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 21 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 (5.00 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, atualização e profundidade na abordagem do tema (5.00pts);

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 (2.00 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 (0.50 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 (0.50 pts).
4 - 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 21 DE
SETEMBRO DE 2011.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Reitor da Universidade Federal do Pará no uso de suas atribuições legais torna públicas as
retificações do Edital nº 326/2011, publicado no Diário Oficial da União de 15/12/2011, Seção 3. No que
se refere ao:
ANEXO I
Temas dos Concursos, nº. de vagas, Requisito para o concurso de Adjunto, Assistente e Auxiliar.
Onde se lê:
Lotação: UFPA – Instituto de Letras e Comunicação – Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso Vagas

Requisito para Adjunto

EnsinoAprendizagem de
Língua Portuguesa

Doutorado em Estatística ou
Bioestatística ou Melhoramento
Genético com Graduação em
Zootecnia ou Agronomia ou
Medicina Veterinária ou
Biologia

1

Requisito para
Assistente

Requisito para Auxiliar

Não há previsão

Não há previsão

Leia-se:
Lotação: UFPA – Instituto de Letras e Comunicação – Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso Vagas

Requisito para Adjunto

EnsinoAprendizagem de
Língua Portuguesa

Doutorado em Letras ou Língua
Portuguesa ou Lingüística
Aplicada ou Educação.

1

Requisito para
Assistente

Requisito para Auxiliar

Não há previsão

Não há previsão

Fica excluída do Edital nº. 326/2011 e consequentemente do Anexo I a seguinte disciplina:
Lotação: UFPA – Campus Marajó-Soure – Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso Vagas

Requisito para Adjunto

Parasitologia,
Microbiologia e
Diversidade Animal.

Doutorado em Zoologia,
Ciências Biológicas,
Biodiversidade, Biologia Geral,
Medicina Veterinária ou Saúde
Animal.

1

Requisito para
Assistente
Mestrado em Biologia
Ambiental, Zoologia,
Ciências Biológicas,
Biodiversidade, Biologia
Geral, Medicina Veterinária
Doenças Infecciosas e
Parasitárias ou Saúde
Animal.

Requisito para Auxiliar

Graduado em Bacharelado ou
Licenciatura em Biologia,
Medicina Veterinária ou
Zootécnica.

Onde se lê: “1.8 Os concursos regidos por este Edital serão realizados para o preenchimento de
vagas do Magistério Superior para o Campus de Abaetetuba, Campus de Altamira, Campus de MarajóSoure, Marajó-Breves, Campus Tucuruí, Instituto de Ciências da Educação, Instituto de Ciências da
Saúde, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Instituto de Ciências Jurídicas, Instituto de Ciências
Sociais e Aplicadas, Instituto de Estudos Costeiros, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto
de Letras e Comunicação, Núcleo de Ciências e Desenvolvimento Rural”.
Leia-se: “1.8 Os concursos regidos por este Edital serão realizados para o preenchimento de vagas
do Magistério Superior para o Campus de Abaetetuba, Campus de Altamira, Marajó-Breves, Campus
Tucuruí, Instituto de Ciências da Educação, Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Exatas e
Naturais, Instituto de Ciências Jurídicas, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Instituto de Estudos
Costeiros, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Letras e Comunicação, Núcleo de
Ciências e Desenvolvimento Rural”.
O período de inscrição permanece o mesmo

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Reitor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Reitor da Universidade Federal do Pará no uso de suas atribuições legais torna pública a
retificação do Edital nº 326/2011, publicado no Diário Oficial da União de 15/12/2011, Seção 3. No que
se refere ao:
ANEXO I
Temas dos Concursos, nº. de vagas, Requisito para o concurso de Adjunto, Assistente e Auxiliar.
Onde se lê:
Lotação: UFPA – Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural – Regime de Trabalho:
Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso
Bioestatística
aplicada à Produção
Animal Sustentável
na Amazônia

Vagas
1

Requisito para Adjunto
Doutorado em Ciências
Biológicas, Biomédicas ou da
Saúde.

Requisito para Assistente
Não há previsão

Requisito para Auxiliar
Não há previsão

Leia-se:
Lotação: UFPA – Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural – Regime de Trabalho:
Dedicação Exclusiva.
Tema do Concurso Vagas
Bioestatística
aplicada à Produção
Animal Sustentável
1
na Amazônia

Requisito para Adjunto
Requisito para Assistente
Doutorado em Estatística ou
Bioestatística ou Melhoramento
Genético com Graduação em
Não há previsão
Zootecnia ou Agronomia ou
Medicina Veterinária ou
Biologia

O período de inscrição permanece o mesmo.

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Reitor

PUBLICADO NO D.O.U. DE 23/12/2011, SEÇÃO 3.

Requisito para Auxiliar

Não há previsão

