SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL
Anexo II do Edital nº 48, de 15.04 .2015- UFPA
Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Campus Universitário de Abaetetuba – Universidade Federal do Pará – Rua Manoel de Abreu, N°: s/n, Bairro: Mutirão, CEP: 68440000,
Abaetetuba – Pará.
Horário de entrega: das 8 h às 12 h e das 14 às 18 h.

Os itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Campus Universitário de Abaetetuba
Desenvolvimento Rural
1 - A agricultura no mundo e na Amazônia: história, abordagens de estudo e desenvolvimento;
2 - A evolução das políticas públicas e suas consequências sobre a agricultura familiar na Amazônia;
3 - Agricultura familiar e patronal: diversidade de características e trajetórias da agricultura no baixo Rio Tocantins;
4 - Análise e diagnóstico de sistemas agrários;
5 - Ciclo de vida familiar e desenvolvimento rural;
6 - Ciências Agrárias e Interdisciplinaridade;
7 - Componentes do sistema agrário e desenvolvimento rural;
8 - Formação territorial e estrutura agrária na Amazônia;
9 - O desenvolvimento rural e agricultura familiar na Amazônia: histórico, desafios e perspectivas;
10 - O papel da floresta e das capoeiras no desenvolvimento rural da Amazônia;
11 - O sistema agrário amazônico e a heterogeneidade das agriculturas familiares;
12 - Relações sociedade e natureza na Amazônia;
13 - Revolução verde e agricultura familiar;
14 - Saberes locais, saberes tradicionais e conhecimento científico;
15 - Tipologia de estabelecimentos agrícolas.
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Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto. Rua Augusto Corrêa,
N°:01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-110, Belém – Pará. Instituto de Biológicas, Secretaria do ICB. Telefone: 3201- 7102.
Horário de entrega: das 8 h às 12 h e das 14 às 18 h.

Os itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Instituto de Ciências Biológicas
Biotecnologia Ambiental
1 – Biofilmes;
2 - Biologia sintética;
3 – Biomineração;
4 - Biorremediação & biodegradação;
5 - Biosensores e biomonitoramento;
6 - Biossegurança , detecção de agentes biológicos e Organismos Geneticamente Modificados;
7 - Biotecnologia ambiental aplicada a industria do petróleo;
8 - Ecologia microbiana;
9 - Metagenômica de ambientes terrestres;
10 - Tratamento de rejeitos contendo metais pesados.
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Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Instituto de Ciências da Saúde – Universidade Federal do Pará – Av. Generalíssimo Deodoro, N°01, Belém – Pará, Bairro: Umarizal,
CEP: 66.050-240, Belém – Pará. Instituto de Ciências da Saúde – ICS, Setor de Protocolo.
Horário de entrega: das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Os itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Instituto de Ciências da Saúde

Atenção ao Sistema Respiratório
1 – Asma;
2 - Carcinoma broncogênico;
.3 - DPOC 2.3.4 - Doenças pleurais;
5 – Espirometria;
6 - Hipertensão Pulmonar;
7 - Imagenologia Torácica;
8 - Manifestações Pulmonares de Doenças Sistêmicas;
9 - Micoses profundas;
10 – Pneumonias;
11 - Supurações bronco-pulmonares;
12 - Tabagismo e Poluição Atmosférica;
13 – Tosse;
14 – Tuberculose;
15 - Urgências em Pneumologia.

Prova Prática para Atenção ao Sistema Respiratório
1 - A Prova Prática constará de Atendimento simulado ou real a um paciente em caráter ambulatorial. O candidato deverá registrar
procedimento realizado, anamnese, exame físico completo, 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, devendo ser realizada no tempo máximo de 04 (quatro) horas, sendo vedada a participação
de outros candidatos inscritos no mesmo Concurso.
2 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
2.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
2.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
2.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
2.4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
2.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Atenção à Saúde Mental
1 - Anamnese e Entrevista Psiquiátrica;
2 - Autismo Infantil;
3 – Esquizofrenia;
4 - Psicopatologia – Exame das funções Psíquicas;

5 - Reação a Estresse Grave e Transtorno de Ajustamento;
6 - Transtorno Obsessivo Compulsivo;
7 - Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH);
8 - Transtornos Dissociativos (ou Conversivos);
9 - Transtornos Específicos de Personalidade;
10 - Transtornos Somatoformes;
11 - Transtornos do Humor;
12 - Transtornos por uso de substâncias psicoativas (Álcool, Cocaína, Crack e Tabaco).

Habilidades Médicas
1 - Acesso venoso periférico;
2 - Colocação de colar cervical;
3 - Exame físico do abdome;
4 - Exame físico do tórax;
5 - Exame físico geral;
6 - Introdução ao estudo da Medicina Legal - conceitos e sua importância para o médico;
7 - Introdução à semiologia: sinais e sintomas;
8 - Laboratório de habilidades no ensino médico;
9 - Observação clínica (Anamnese);
10 - Perícia e documentos médico-legais;
11 - Relação médico-paciente;
12 - Remoção do paciente politraumatizado;
13 - Semiologia do precórdio;
14 - Sinais vitais;
15 - Suporte básico de vida.

Prova Prática para Habilidades Médicas
1 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: Constará do atendimento simulado a 01(um) paciente em caráter ambulatorial. O
candidato deverá registrar procedimento realizado, anamnese, exame físico completo, 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.
2- Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das informações referentes ao atendimento.
3 - Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão examinadora.
4 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
4.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
4.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
4.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
4.4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
4.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Atenção à Saúde do Sistema Locomotor
1 - Complicações das Fraturas;
2 - Deformidades Congênitas dos Membros Superiores;
3 - Deformidades da Coluna Vertebral;
4 - Deformidades dos Membros Inferiores;
5 - Deformidades dos Pés em Crianças;
6 - Fraturas Expostas;
7 - Fraturas em Geral;
8 - Infecções Osteoarticulares;
9 - Luxações e Entorses;

10 – Osteocondroses;
11 - Patologia do Quadril na Criança;
12 - Patologias Traumáticas na Infância;
13 - Tratamento das Fraturas;
14 - Traumatismo Raqui-medular;
15 - Tumores Ósseos em Geral.

Prova Prática para Atenção à Saúde do Sistema Locomotor
1 - A prova prática consistirá em atendimento simulado a 01(um) paciente em caráter ambulatorial. O candidato deverá registrar
procedimento realizado, anamnese, exame físico completo, 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.
2 - Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das informações referentes ao atendimento.
3 - Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão examinadora.
4 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
4.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts
4.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts
4.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts
4.4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts
4.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Fisioterapia na Saúde do Adulto
1 - A eletromiografia de superfície na avaliação do movimento humano;
2 - Abordagem fisioterapêutica em pacientes com fraturas;
3 - Abordagem fisioterapêutica em pacientes com lesão raqui-medular;
4 - Abordagem fisioterapêutica na Saúde do Trabalhador;
5 - Bases neurofisiológicas do fortalecimento muscular através de recursos de eletroterapia;
6 - Fisioterapia respiratória e motora em pacientes adultos em terapia intensiva;
7 - Metodologias e testes específicos para avaliação fisioterapêutica neurológica do equilíbrio, postura e reflexos;
8 - Metodologias e testes específicos para avaliação fisioterapêutica ortopédica de Cintura Escapular e Membros Superiores;
9 - Metodologias e testes específicos para avaliação fisioterapêutica ortopédica de Membros Inferiores e Pelve;
10 - Métodos e Recursos Terapêuticos na reabilitação neurológica de adultos;
11 - Realidade virtual e uso de novas tecnologias para Reabilitação Vestibular;
12 - Recursos Terapêuticos em Fisioterapia cardiorrespiratória do adulto: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações;
13 - Recursos terapêuticos manuais no tratamento das alterações músculo-esqueléticas do adulto.

Atenção à Saúde da Mulher
1 – Amenorreias;
2 - Assistência ao Parto vaginal/Partograma;
3 - Assistência pré-natal;
4 – Climatério;
5 - Câncer de Colo Uterino;
6 - Câncer de mama;
7 - Doença Hipertensiva na gravidez;
8 - Doenças infectocontagiosas na gravidez (Toxoplasmose/AIDS/Sífilis);
9 - Dor Pélvica Crônica/Endometriose;
10 - Gestação Prematura/Amniorex Prematura;

11 - Hemorragias na gravidez;
12 - Modificações do Organismo materno;
13 - Puerpério Fisiológico e Patológico;
14 - Sangramento Uterino Anormal;
15 - Vulvovaginites/cervicites/doença infecciosa pélvica.

Urgências e Emergências Médicas
1 - Acidente Vascular Cerebral;
2 - Angina Instável;
3 - Arritmias cardíacas;
4 – Choque;
5 – Comas;
6 - Distúrbios Hidro-eletrolíticos;
7 - Embolia Pulmonar;
8 - Emergência e Urgência Hipertensiva;
9 - Equilíbrio Ácido-Básico;
10 - Hemorragia digestiva;
11 - Infarto Agudo do Miocárdio;
12 - O Grande Queimado;
13 - Princípios Básicos da Ventilação Mecânica;
14 - Reanimação Cardiorrespiratória;
15 - Síndrome Convulsiva.

Prova Prática para Urgências e Emergências Médicas
1 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do atendimento simulado a 01(um) paciente em caráter
ambulatorial. O candidato deverá registrar procedimento realizado, anamnese, exame físico completo, 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.
2 - Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das informações referentes ao atendimento.
3 - Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão examinadora.
4 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
4.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
4.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
4.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
4.4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
4.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Medicina de Família e Comunidade
1 - Atenção Integral à Saúde da Criança;
2 - Atenção Integral à Saúde da Mulher;
3 - Atenção Integral à Saúde do Idoso;
4 - Epidemiologia descritiva: variáveis relacionadas as pessoas, tempo e lugar;
5 - Epidemiologia: conceitos, usos, classificação, história natural da doença e prevenção de doenças;
6 - Estratégia Saúde da Família e Atenção Primária à Saúde;
7 - Indicadores de Saúde: principais coeficientes e índices usados para avaliação dos programas e políticas públicas em saúde;
8 - Medicina centrada na pessoa, genograma familiar;
9 - Principais aspectos do perfil epidemiológico da região amazônica na atualidade 2;
10 - Programa Nacional de Imunização: fundamentação, organização, principais doenças evitáveis por imunizantes. Eventos adversos pósvacinação;

11 - Saúde do Trabalhador: processo e organização do trabalho, classificação e prevenção dos riscos ocupacionais;
12 - Sistema de informação do Sistema Único de Saúde. SIM, SINASC, SINAM, E-SUS, SIH/SUS. Concepção e evolução. Fluxos de
documentos e informações. Principais indicadores de saúde;
13 - Sistema Único de Saúde ;
14 - Transição demográfica e epidemiológica: importância e principais características;
15 - Vigilância à saúde: conceitos, princípios, organização. Doenças de notificação compulsória e sistema nacional de vigilância
epidemiológica.

Introdução à Enfermagem
1 - As teorias de enfermagem para a fundamentação da prática de enfermagem: Teoria Transcultural de Madeleine Leininger;
2 - As teorias de enfermagem para a fundamentação da prática de enfermagem: Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda
Horta;
3 - As teorias de enfermagem para a fundamentação da prática de enfermagem: Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem;
4 - Base Psicossocial para a Enfermagem: autoconceito, perda, morte e luto, estresse e adaptação, enfermagem cuidado saúde e doença;
5 - Base cientifica para a prática de enfermagem: sinais vitais, exame físico, controle de infecção, administração de medicamentos;
6 - Bases teóricas para o cuidado de enfermagem no atendimento das necessidades humanas básicas: Terapêutica medicamentosa:
princípios e vias de administração de medicamentos (sitio, angulação, material, vantagens e desvantagens, posicionamento do paciente):
oral, tópica, instilações, intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa em bolus. Diluições de medicamentos. Identificação da
prescrição médica e aplicação dos seis certos com vistas à segurança do paciente;
7 - Bases teóricas para o cuidado de enfermagem no atendimento das necessidades humanas básicas: Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácidobásico;
8 - Bases teóricas para o cuidado de enfermagem no atendimento das necessidades humanas básicas: Manutenção do ambiente
biologicamente seguro: conceito de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização. Flora normal e flora transitória das mãos.
Precaução padrão: conceito e finalidades e tipo de descarte de material hospitalar;
9 - Bases teóricas para o cuidado de enfermagem no atendimento das necessidades humanas básicas: Proteção especifica do individuo:
procedimentos para diagnóstico e controle da condição de saúde: sangue venoso, principais exames laboratoriais, reconhecimento da rede
venosa para a coleta de sangue, fatores que interferem no resultado dos exames laboratoriais e complicações advindas da coleta de sangue;
10 - Bases teóricas para o cuidado de enfermagem nos cenários de pratica clínica no atendimento das necessidades básicas do paciente com
segurança e qualidade: Administração de medicamentos por via oral, sublingual e instilações; Diluições de medicamentos; Administração
de medicamentos por via intradérmica: delimitação do sitio de injeção, dose máxima, posição do paciente; Administração de medicamento
por via subcutânea: delimitação do sitio de injeção, dose máxima, posição do paciente; Administração de medicamento por via
intramuscular: delimitação do sitio de injeção (deltoide, dorso glútea, ventroglútea e FALC), dose máxima, posição do paciente;
Administração de medicamento por via endovenosa em bolus: delimitação do sitio de injeção, dose máxima, posição do paciente;
11 - Enfermagem e biossegurança: Evolução histórica das práticas de biossegurança Conceito de processo da cadeia infecciosa Descrição
das precauções por formas de transmissão e precauções padrão Articulação entre o contexto das práticas e a exposição aos riscos biológicos
Recomendações e aplicação das práticas seguras, em relação à exposição dos alunos, usuários e trabalhadores ao risco biológico;
12 - Instrumentos básicos de enfermagem;
13 - Princípios da atenção primaria à saúde: ações de enfermagem, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos;
14 - Processo de enfermagem: conhecimento científico e sua aplicação na prática clínica de enfermagem;
15 - Ética e bioética: análise sistematizada e crítica dos aspectos éticos e bioéticos de enfermagem nos serviços de saúde;

Prova Prática para Introdução à Enfermagem
1 - A Prova Prática constará de atendimento simulado ou real a um paciente, em caráter ambulatorial, devendo ser realizada no tempo
máximo de 04 (quatro) horas, sendo vedada a participação de outros candidatos inscritos no mesmo Concurso.
2 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
2.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
2.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
2.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
2.4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
2.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Processos Educativos em Enfermagem I
1 - Concepções Pedagógicas: Humanista e Cognitivista;
2 - Concepções Pedagógicas: Sociocultural e Histórico-Crítica;
3 - Concepções Pedagógicas: Tradicional e Comportamentalista;
4 - Educação Ambiental;
5 - Educação Permanente em Saúde;
6 - Educação Popular e Saúde;
7 - Educação e Cidadania;
8 - Educação em Saúde;
9 - Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem;
10 - O Processo Educativo no processo de Trabalho da Enfermagem;
11 - Planejamento das Ações Educativas;
12 - Principais Teorias da Aprendizagem Associacionistas;
13 - Principais Teorias da Aprendizagem Cognitivistas;
14 - Tecnologias Educativas em Saúde;
15 - Uso de recursos áudio visuais nas práticas educativas em saúde.

Prova Prática para Processos Educativos em Enfermagem I
1 - A Prova Prática constará de atendimento simulado ou real a grupos de usuários de uma Unidade Básica de Saúde, em caráter
ambulatorial, devendo ser realizada no tempo máximo de 04 (quatro) horas, sendo vedada a participação de outros candidatos inscritos no
mesmo Concurso.
2 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
2.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
2.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
2.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
2.4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
2.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.

Saúde da criança e do adolescente
1 – Adolescência;
2 - Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e alimentação complementar;
3 - Asfixia Neonatal;
4 - Asma Brônquica na Infância;
5 - Atendimento de Urgência em Pediatria: reconhecimento da criança gravemente enferma (suporte básico e suporte avançado de vida) ;
6 - Crescimento e Desenvolvimento Normais;
7 - Desnutrição Energético Proteica – DEP;
8 - Diarreia e Desidratação Aguda;
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.

Prova Prática para Saúde da criança e do adolescente
1 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do atendimento a 01(um) paciente (criança ou adolescente) em
caráter ambulatorial (ambulatório geral), através de sorteio aleatório do paciente para cada candidato. O candidato deverá registrar
anamnese e exame físico completo, formular impressão diagnóstica principal, diagnósticos secundários (se houver), diagnóstico diferencial
(mínimo de dois), diagnóstico nutricional, diagnóstico do desenvolvimento, diagnóstico da situação vacinal. Elaborar plano de exames

complementares e conduta terapêutica inicial indicada ao caso, com justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.
2- Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das informações referentes ao atendimento.
3- Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão examinadora.
4 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
4.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
4.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
4.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
4.4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios científicos: 2.00 pts;
4.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração de relatórios: 2.00 pts.
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Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto. Rua Augusto
Corrêa, N°:01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-110, Belém – Pará. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas- ICSA, Secretaria da Faculdade de
Ciências Econômicas – Setor Profissional.
Horário de entrega: das 9 h às 12 h e das 14 às 17 h.

Os itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

Macroeconomia
1 - Curva Phillips original e expandida, o problema da inflação e o trade-off entre inflação e desemprego;
2 - Minsky, a hipótese de fragilidade financeira e o ciclo econômico;
3 - Modelo Kaleckiano de demanda efetiva, distribuição de renda, determinantes do investimento e o ciclo econômico;
4 - Modelo Mundell‐Fleming e políticas macroeconômicas com câmbio fixo e flexível;
5 - Modelos de Crescimento e restrição de balanço de pagamentos: a abordagem Kaldor-Thirwall;
6 - Modelos de expectativas racionais, macroeconomia novo-clássica e novo-keynesiana de equilíbrio contínuo dos mercados;
7 - Modelos tradicionais de crescimento econômico: Harrod‐Domar, Solow e modelos de crescimento endógeno;
8 - O equilíbrio no mercado de bens e monetário e o modelo IS-LM;
9 - O modelo clássico de determinação do produto e emprego;
10 - O princípio da demanda efetiva e a determinação da renda na economia keynesiana.
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Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes):
Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto. Rua Augusto Corrêa, N°:01,
Bairro: Guamá, CEP: 66075-110, Belém – Pará. Secretaria do Instituto de Tecnologia- Setor Profissional.
Horário de entrega: das 8 h às 12 h e das 14 às 18 h.

Os itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Instituto de Tecnologia
Processos Químicos e Caracterização de Materiais
1 - Caracterização de materiais por Análises térmicas ATD, ATG;
2 - Caracterização de materiais por Difração de Raios x;
3 - Caracterização de materiais por Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia eletrônica de Transmissão;
4 - Caracterização de materiais por Ressonância magnética nuclear, espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de ultravioleta e
métodos cromatográficos instrumentais;
5 - Indústria da Alumina: Processo Bayer;
6 - Indústria de biodiesel e controle de produtos;
7 - Indústria do Alumínio – Processo Hall Héroult;
8 - Indústria do SOx e do H2SO4;
9 - Indústria do petróleo e controle de produtos;
10 - Indústria dos alcalis: Cloro e HCl.

