SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ANEXO II- Edital n. 54, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2011
Temas dos Concursos, pontos para as Provas Escrita e Didática, critérios de avaliação e pontuação
das Provas Escrita, Didática, Memorial e Títulos.
Lotação:UFPA- Instituto de Ciências da Saúde.
Tema do Concurso

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática

1 - Analise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e legislações;
2 - Boas práticas de produção de alimentos e prestação de serviços bem como
sua legislação;
3 - Carboidratos em alimentos: Controle higiênico-sanitário
4 - Controle de pragas: condições favoráveis e seus controles, meios de aplicação
de compostos químicos;
Higiene e Vigilância 5 - Fundamentos da higiene dos alimentos: contaminação dos alimentos, fontes
de microrganismos, infecções por parasitas e agentes químicos;
Sanitária dos
6 - Legislação sanitária: registro e controle, rotulagem, aditivos, padrões de
Alimentos
identidade e qualidade, fiscalização, infrações e penalidades;
7 - Lipídios em alimentos: Controle higiênico-sanitário;
8 - Microrganismos patogênicos em alimentos;
9 - Princípios gerais da conservação dos alimentos: métodos de conservação,
princípios nos quais se baseiam;
10 - Proteínas em alimentos: Controle higiênico-sanitário.
1 - A Odontologia no sistema Único de Saúde;
2 - Doenças Ocupacionais em Odontologia;
3 - Ergonomia em Odontologia;
4 - Importância dos Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal;
5 - Movimentos e posições de trabalho em odontologia segundo a ISO/ADA;
Odontologia em
6 - Políticas de Saúde Bucal no Brasil;
Saúde Coletiva
7 - Processo Saúde-doença e seus determinantes sociais;
8 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde/ANVISA;
9 - Saúde bucal na atenção primária à saúde;
10 - Saúde bucal na atenção secundária à saúde
11 - Sistema BEDA de biossegurança;
12 - Ética e Bioética em Odontologia;
1 - Avaliação antropométrica, clínica, bioquímica e do consumo alimentar em
adultos, gestantes e idosos;
2 - Avaliação antropométrica, clínica, bioquímica e do consumo alimentar em
recém nascidos, crianças, adolescentes;
Nutrição e Saúde 3 - Avaliação nutricional do paciente hospitalizado;
Coletiva
4 - Doenças Crônicas não transmissíveis;
5 - Metodologias para pesquisa em avaliação nutricional;
6 - Métodos de avaliação nutricional em coletividades;
7 - Políticas e Programas de Nutrição e Alimentação no Brasil;
8 - Segurança Alimentar e Nutricional;

9 - Sistema Único de Saúde: concepção, princípios e diretrizes;
10 - Transição epidemiológica, nutricional e alimentar no Brasil;

Introdução aos
Métodos de
Interpretação e
Análise de Dados

1 -Medidas de Tendência Central e Variabilidade;
2 - Coeficiente de correlação e regressão;
3 - Conceitos gerais, amostras, população, delineamento experimental;
4 - Cálculos de função;
5 - Decaimento radioativo;
6 - Energia: conceitos, leis, transformação e aplicação;
7 - Física das radiações: conceitos básicos, aplicações;
8 - Integral, derivada e limite;
9 - Probabilidade, distribuição, testes de hipóteses paramétricos e não
paramétricos;
10 - Proteção radiológica, desintegração, raios X.

Medicina Geral do
Adulto II
(CARDIOLOGIA)

1-Fisiologia e Fisiopatologia das Doenças do Coração;
2-Comunicação Interatrial;
3-Comunicação Interventricular;
4-Tetralogia de Fallot;
5-Estenose Valvar Mitral;
6-Insuficiência Valvar Mitral;
7-Estenose Valvar Aórtica;
8-Insuficiência Valvar Aórtica;
9-Hipertensão Arterial Sistêmica;
10- Endocardite Infecciosa;
11- Miocardiopatias;
12- Doença Aterosclerótica Coronária – Angina estável e Instável;
13- Doença Aterosclerótica Coronária - Infarto Agudo do Miocárdio;
14- Arritmias atriais e síndromes de pré-excitação;
15- Arritmias Ventriculares.

Urgências e
Emergências
Médicas

Saúde da Criança e
do Adolescente.

1 - Abdome Agudo;
2 - Acidente Vascular Cerebral;
3 - Arritmias cardíacas;
4 - Atendimento Inicial ao Grande Queimado;
5 - Atendimento Inicial ao Politraumatizado;
6 – Choque;
7 – Coma;
8 - Edema Agudo de Pulmão;
9 - Embolia Pulmonar;
10 - Emergências e Urgências Hipertensivas;
11 - Hemorragia Digestiva;
12 - Insuficiência Respiratória Aguda;
13 - Suporte Básico e Avançado de Vida;
14 - Síndrome Convulsiva;
15 - Síndromes Coronarianas Agudas;
1 - Adolescência;
2 - Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e alimentação
complementar;
3 - Asfixia Neonatal;
4 - Asma Brônquica na Infâncial;
5 - Atendimento de Urgência em Pediatria: reconhecimento da criança

Clínica Médica

Medicina Legal

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 Neonatal Agudas (sepsis, meningite, piodermites,
onfalite,conjuntivite);
11 - Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças;
12 - Meningites (Purulentas);
1.3.13 - Pneumonias Agudas em Crianças;
1.3.14 - Síndrome Nefrítica e Nefrótica em Pediatria.
1.3.15 - Tuberculose na criança;
1 – Asma;
2 - Carcinoma broncogênico;
3 – DPOC;
4 - Doenças Pleurais;
5 – Hemoptise;
6 - Imagenologia Torácica;
7 - Insuficiência respiratória aguda;
8 - Manifestações Pulmonares de Doenças Sistêmicas;
9 - Micoses profundas;
10 – Pneumonias;
11 - Supurações bronco-pulmonares;
12 – Tabagismo;
13 – Tosse;
14 - Tromboembolismo Pulmonar;
15 – Tuberculose.
1 - Antropologia forense.
2 - Crime contra os costumes.
3 - Cronotanatognose forense.
4 - Código de Ética Médica (2009).
5 - Gravidez, parto e puerpério.
6 - Infortunística forense.
7 - Investigação de paternidade e maternidade.
8 - Necropsias em morte natural e violenta.
9 - Noções de criminologia
10 - Perícia médico-legal.
11 - Responsabilidade civil e penal do médico
12 - Sexologia forense
13 - Tanatognose forense
14 - Tanatologia forense.
15 - Traumatologia forense.

1 -Prova Escrita
Na avaliação da Prova escrita serão observados os critérios a seguir com as respectivas
ponderações:
a) Estrutura do texto- Apresentaação: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão: 2.00 pts;
b)Conteúdo e desenvolvimento do tema: organização, coerência, clareza de ideias, extensão, atualização
e profundidade: 4.00 pts;
c) Linguagem, uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e correção
gramatical: 4.00 pts;

2 -Prova Didática
Na avaliação da Prova Didática serão observados os critérios a seguir com as respectivas
ponderações:
a) Clareza de Idéias, atualização e profundidade na abordagem do tema: 4.00 pts.
b)Planejamento e Organização: 4.00 pts.
c)Recursos Didáticos: 2.00pts.

3- Prova Prática
3.1 A prova prática para Higiene e Vigilância Sanitária dos Alimentos, Nutrição e Saúde
Coletiva, Medicina Geral do Adulto II (CARDIOLOGIA), Urgências e Emergências
Médicas, Saúde da Criança e do Adolescente, Clínica Médica e Medicina Legal. seguirá a
descrição a seguir:
Constará do atendimento a 01(um) paciente em caráter ambulatorial, através de sorteio aleatório
do paciente para cada candidato.
O candidato deverá registrar anamnese e exame físico completos, formular impressão
diagnóstica principal com justificativa (s), diagnósticos secundários (se houver) com
justificativa (s), diagnóstico diferencial (mínimo de 02) com justificativa (s). Elaborar plano de
exames complementares com justificativa (s) e conduta terapêutica inicial indicada ao caso com
justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.
Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das
informações referentes ao atendimento.
Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão
examinadora.
3.2 A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
a)- Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts
b)- Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts
c) - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts
d) - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os
princípios científicos: 2.00 pts
e) - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou
elaboração de relatórios: 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:
Pontuação dos Títulos
1 :Formação Acadêmica
1.1: Título de Livre Docência na área de conhecimento objeto do
concurso ou em áreas correlatas.
1.2: Título de Doutor na área de conhecimento objeto do concurso ou em
áreas correlatas.
1.3: Título de Mestre na área de conhecimento objeto do concurso ou em
áreas correlatas.
1.4: Certificado de Especialista na área de conhecimento objeto do
concurso ou em áreas correlatas
1.5: Certificado de Curso de Aperfeiçoamento (a partir de 180 horas)
1.6: Estágio com ou sem bolsa extracurricular, treinamentos
1.7: Monitoria

Peso/
ponderação
2.00
10
10
8
5
3
0,2/sem. letivo
0,3/sem. letivo

1.8: Cursos de Atualização com carga horária a partir de 20 horas:
(Limitado em 5)

0,1 / curso

2 : Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
2.1: Publicação/Tradução de livro didático com ISBN
2.2: Publicação/Tradução de capítulo de livro com ISBN

3.00
4 / livro
1 / capítulo

2.3: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis A).
2.4: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis B).
2.5: Artigo, publicado ou aceito para publicação, com corpo editorial
(Qualis C).
2.6: Artigo em periódico de circulação em meios eletrônicos com ISSN
2.7: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis A).
2.8: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis B).
2.9: Participação no corpo editorial de periódicos (Qualis C).
2.10: Trabalho completo em anais de congresso internacional.
2.11: Trabalho completo em anais de congresso nacional.
2.12: Trabalho completo em anais de evento regional.
2.13: Resumo publicado em anais de congresso internacional.
2.14: Resumo publicado em anais de congresso nacional.
2.15: Resumo publicado em anais de congresso regional/local
2.16: Memorial ou tese aprovada em concurso de professor titular
2.17: Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter
técnico/divulgativo em revista de circulação internacional.
2.18: Artigo, publicado ou aceito para publicação, de caráter
técnico/divulgativo em revista de circulação nacional.

1,5 / artigo
1/artigo
0,5 / artigo
0,5 artigo
0,5 ano
0,2 ano
0,1 ano
0,4 trabalho
0,2 trabalho
0,1 trabalho
0,2 trabalho
0,1 trabalho
0,5 trabalho
2/ concurso
0,4 artigo
0,2 artigo

2.19: Resenhas em jornais e revistas de circulação internacional.
2.20: Resenhas em jornais e revistas de circulação nacional.
2.21: Resenhas em jornais e revistas de circulação local.
2.22: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos internacionais como expositor ou debatedor.
2.23: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos nacionais como expositor ou debatedor.
2.24: Palestras, conferências, mesa-redonda, seminários e cursos
ministrados em eventos locais como expositor ou debatedor.
2.25: Participação em eventos internacionais
2.26: Participação em eventos nacionais
2.27: Participação em eventos locais
2.28: Premiação em eventos científicos internacionais.
2.29: Premiação em eventos científicos nacionais.
2.30: Premiação em eventos científicos locais.
2.31: Coordenação de projetos de pesquisa aprovados e financiados por
agências ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo ou
institucional.
2.32: Participação em projetos de pesquisa aprovados e financiados por
agências ou órgãos governamentais de fomento, financiamento externo
ou institucional.
2.33: Patente internacional.
2.34: Patente nacional.
2.35: Construção de protótipos, equipamentos e instrumentos,
registrados em Instituição de Ensino Superior (IES) e/ou em instituição
Pública ou privada.
2.36: Produção de software /vídeo de caráter acadêmico, aprovados em
IES e/ou em instituição pública ou privada.
2.37: Construção de sites didáticos aprovados em IES.
2.38: Coordenação de projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
2.39: Participação em projeto de extensão, aprovados em IES e/ou em
instituição pública ou privada.
2.40: Supervisão/Preceptoria de projetos extensionistas com
reconhecimento formal, em IES e/ou em instituição pública ou privada.
Limitado em 05
2.41: Assessoria / Consultoria de caráter acadêmico registrada em
documento comprobatório. Limitado em 05
2.42: Coordenação de eventos científicos internacionais.
2.43: Coordenação de eventos científicos nacionais.
2.44: Coordenação de eventos científicos locais.
2.45: Membro de comissão organizadora de evento científico
internacional.
2.46: Membro de comissão organizadora de evento científico nacional.
2.47: Membro de comissão organizadora de evento científico local.
2.48: Orientação de Tese de Doutorado concluída

0,2 /artigo
0,1 /artigo
0,5/ artigo
0,4/evento
0,3/evento
0,1 evento
0,1/evento
0,05/evento
0,02/evento
0,4/prêmio
0,2/prêmio
0,05/prêmio
0,05/projeto

0,3/projeto
2/patente
1/patente
0,5/unidade
0,3/unidade
0,3/unidade
0,5/projeto
0,3/projeto
0,3/projeto
0,1/unidade
0,6/evento
0,3/evento
0,2 evento
0,3/evento
0,1/evento
0,05/evento
0,6/aluno

3 : Atividades didáticas.
3.1: Exercício do Magistério em Nível Superior ou Pós-Graduação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida:
na área de conhecimento objeto do concurso ou em áreas correlatas
3.2: Exercício do Magistério em Nível Superior ou Pós-Graduação em
instituição de ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida:
em outras áreas do conhecimento.
3.3: Exercício do Magistério no 2º Grau ou Profissionalizante
3.4: Exercício do Magistério no 1º Grau
3.5: Co-Orientação de Tese de Doutorado concluída :
3.6: Participação em Banca de qualificação para o Doutorado
3.7: Participação em Banca de defesa de Tese de Doutorado
3.8: Orientação de Mestrado concluída
3.9: Co-Orientação de Dissertação Mestrado concluída
3.10: Participação em Banca de qualificação para o Mestrado
3.11: Participação em Banca de defesa de Dissertação de Mestrado
3.12: Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado em
5)
3.13: Co-Orientação de Monografia de Especialização concluída: (Limitado
em 5)
3.14: Participação em Banca de defesa de Monografia Especialização:
(Limitado em 5)
3.15: Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na
Graduação concluída: (Limitado em 5)
3.16: Co-Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação
concluída: (Limitado em 5)
3.17: Participação em Banca de defesa de TCC: (Limitado em 5)
3.18: Orientação de Iniciação Científica concluída
3.19: Coordenação de projeto de ensino de caráter interinstitucional,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.20: Coordenação de projeto de ensino envolvendo mais de uma
Unidade/Instituição Acadêmica, efetivamente em desenvolvimento ou
concluído no ano (aprovado pela Instituição).
3.21: Coordenação de projeto de ensino da Instituição Acadêmica,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.22: Coordenação de Curso de Especialização.
3.23: Participação em projeto de ensino de caráter interinstitucional,
efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano (aprovado pela
Instituição).
3.24: Participação em projeto de ensino entre Unidades/Instituições
Acadêmicas, efetivamente em desenvolvimento ou concluído no ano
(aprovado pela Instituição).
4 : Atividades Técnico-Profissionais
4.1: Exercício de cargo, função ou atividade profissional na área sob
concurso.

3.00
0,3/semestre

0,1/semestre
0,1/semestre
0,05 semestre
0,3/aluno
0,2/banca
0,2/banca
0,4/ aluno
0,2/aluno
0,1/banca
0,1/banca
0,2/monog.
0,1/monog.
0,05/banca
0,1/tcc
0,05 / tcc
0,02/banca
0,1/aluno
0,3/projeto

0,2/projeto

0,1/projeto
0,2/projeto
0,2/projeto

0,1/projeto
2.00
0,5 ano

4.2: Cargos de Gestão em instituições públicas e/ou privadas
4.3: Representação em Conselho Superior de IES públicas e/ou
privadas.
4.4: Coordenação/presidência de comissões institucionais
4.5: Membro de comissões institucionais.
4.6: Coordenação/presidência de comissões permanentes institucionais
4.7: Membro de comissões permanentes institucionais.
4.8: Coordenação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.
4.9: Participação de organismos/comissões institucionais em nível nacional.
4.10: Membro de comitê especial / CAPES e CNPQ.
4.11: Consultoria científica ad-hoc para instituições governamentais,
projetos, artigos científicos.
4.12: Prêmios e Láureas.
4.13: Aprovação em concurso público.
4.14: Treinamentos e/ou estágio como profissional com o mínimo de 180 hs

0,8/mandato
0,2/mandato
0,1 comissão
0,05/comissão
0,2/comissão
0,1/comissão
0,2/comissão
0,1/comissão
0,3/ano
0,2/consult
0,1/prêmio
0,5/concurso
0,2/ano

Para os títulos constantes da formação acadêmica será considerada a maior titulação
pontuada uma única vez.

