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Portaria Conjunta SAD/UPE nº 066, de 27 de maio de 2022. 
 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e a REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO - UPE, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 14.538, de 14 de 
dezembro de 2011, na Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2007, além da 
autorização contida na deliberação nº 065 de 21 de dezembro de 2021, da Câmara de Política 
de Pessoal - CPP, homologado através do Ato Governamental nº 040, de 05 de janeiro de 
2022 e publicado no Diário Oficial de Pernambuco em 06 de janeiro de 2022, 
 
RESOLVEM: 
I – Abrir Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Universitário nas 
funções de Professor Auxiliar, Professor Assistente e Professor Adjunto, do Quadro Próprio de 
Pessoal Permanente da Universidade de Pernambuco – UPE, para atuar nos cursos de 
Educação Superior, em níveis de graduação observadas as regras contidas no edital de 
abertura do concurso público. 
II – Determinar que o concurso regido por esta Portaria Conjunta seja válido por 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogáveis por igual período, a partir da data de homologação do seu resultado 
final. 
III – Instituir a Comissão responsável pela Coordenação do Concurso, ficando, desde já, 
designados os seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 
 

NOME MATRÍCULA ÓRGÃO 
LEONARDO HENRIQUE 
FERNANDES BEZERRA 

318.730-6 SAD 

HELIANE LÚCIA DE LIMA 324.779-1 SAD 
ERNANI MARTINS DOS SANTOS 8.922-2 PROGRAD/UPE  

TARCIA REGINA DA SILVA 12.789-2 PROGRAD/UPE 
ARINE MARIA VIVEROS DE 

CASTRO LYRA 
7450-0 CPCA/UPE 

ACAZIELE DA SILVA MELO DINIZ 10.335-7 PRODEP/UPE 
LUIZ EDMUNDO CELSO BORBA 12.267-0 PROJUR/UPE 

 
IV - Autorizar que o certame seja executado pela Universidade de Pernambuco – UPE, através 
de sua Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA), que será responsável pela 
criação dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, seleção e divulgação dos 
resultados, além de todos os procedimentos que se fizerem necessários. 
V– Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
MARÍLIA RAQUEL SIMÕES LINS 

Secretária de Administração 
 
 

SOCORRO CAVALCANTI 
Reitora da Fundação Universidade de Pernambuco 
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD/PE 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – UPE 

ABERTURA 

 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO e a REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO - UPE, tendo em vista o disposto na Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 
2011, e suas alterações, na Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2007, além da 
autorização contida na deliberação 065/2021 de 21 de dezembro de 2021, da Câmara de 
Política de Pessoal - CPP, homologado através do Ato Governamental Nº 040 de 05 de janeiro 
de 2022 e publicado no Diário Oficial de Pernambuco em 06 de janeiro de 2022, tornam pública 
a realização de concurso público para provimento de vagas no cargo de Professor 
Universitário. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O concurso público será regido por este edital e executado pela Universidade de 
Pernambuco – UPE, através de sua Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) 
e selecionará candidatos para provimento de 202 (duzentas e duas) vagas para o cargo de 
Professor Universitário, sendo: 15 (quinze) vagas na função de Auxiliar; 3 (três) vagas na 
função de Assistente; e, 184 (cento e oitenta e quatro) vagas na função de Adjunto,de acordo 
com o nível de formação e o quantitativo de vagas distribuídas nas áreas constantes no Anexo 
I deste Edital. 
1.2. Aplica-se ao cargo de provimento efetivo de Professor Universitário e aos seus ocupantes 
as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, Lei nº 
6.123, de 20 de julho de 1968, a Lei Complementar Estadual nº 101/2007 e alterações, e a Lei 
Estadual nº 17.533/2021.  
1.3. O concurso será constituído de uma etapa com quatro fases: prova escrita, prova didática, 
prova do plano de trabalho e prova de títulos.  
1.4. As provas escritas serão realizadas nas cidades de Recife, Nazaré da Mata (Mata Norte e 
Mata Sul), Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Arcoverde, considerando 
a Unidade de Educação/Campus ofertante e/ou responsável pelo curso. As demais fases do 
Concurso Público serão realizadas virtualmente. 
1.5. Para os atos advindos da execução do Concurso Público, para os quais é exigida ampla 
divulgação, será utilizado o endereço eletrônico http://www.upe.br/concursos, bem como, o 
endereço eletrônico de cada Unidade de Educação/Campus, conforme informado abaixo, 
podendo ser veiculados comunicados, ainda, em meios de comunicação de ampla circulação, 
como forma de garantir a transparência do processo, devendo possíveis alterações e o 
resultado final do certame ser homologado através de Portaria Conjunta da lavra da Secretária 
de Administração e da Reitora da Fundação Universidade de Pernambuco - UPE, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, bem como, no endereço eletrônico: 
http://www.upe.br/concursos.  

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Ciências Médicas (FCM): http://upe.br/fcm/ 
 Campus Santo Amaro: Escola Superior de Educação Física (ESEF): https://esef.upe.br/ 

 Campus Santo Amaro: Instituto Ciências Biológicas (ICB): http://upe.br/novos-portais/icb/ 

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG): 
http://www.fensg.upe.br/ 

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP):  
http://upe.br/fop/ 
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 Campus Benfica: Faculdade de Ciências de Administração e Direito de Pernambuco 
(FCAP): https://www.fcapupe.com.br/ 

 Campus Benfica: Escola Politécnica de Pernambuco (POLI): https://upe.poli.br/ 

 Campus Caruaru: https://caruaru.upe.br/ 

 Campus Mata Norte: http://upe.br/matanorte/noticias/ 

 Campus Mata Sul: http://upe.br/matanorte/noticias/ 

 Multicampi Garanhuns: http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Multicampi Arcoverde: http://www.upe.br/garanhuns/ 
 Multicampi Salgueiro: http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Multicampi Serra Talhada: http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Campus Petrolina: http://www.upe.br/petrolina/campus/editais-e-concursos/ 
1.6. A taxa de inscrição será no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), a título de 
ressarcimento de despesas com materiais e serviços, cujo pagamento será realizado através 
de depósito identificado no Banco do Brasil, na Agência: 3234-4, Conta Corrente: 7866-2 e 
poderá ser efetivado até o último dia de inscrições. 
1.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por conveniência da Administração. 
1.8. O candidato aprovado e classificado será nomeado para o Quadro Próprio de Pessoal 
Permanente da UPE, com a carga horária de 40 horas semanais, pelo regime jurídico 
estatutário, conforme a Lei Estadual nº 6.123/68 e alterações posteriores, com o vencimento-
base conforme o quadro a seguir. A remuneração corresponde ao vencimento base inicial da 
função acrescido da porcentagem referente à Gratificação por Incentivo à Titulação Docente. 

Categoria Vencimento-Base Gratificação por Incentivo 
à Titulação Docente 

Professor Auxiliar R$ 2.791,20 15% (quinze por cento) do 
vencimento base 

Professor Assistente R$ 3.554,29 25% (vinte e cinco por cento) 
do vencimento base 

Professor Adjunto R$ 4.638,02 50% (cinquenta por cento) do 
vencimento base 

 
1.9. O candidato classificado tomará posse no cargo para o nível inicial da classe da vaga 
concorrida, mediante ato a ser realizado na Universidade de Pernambuco- UPE. 
1.10. O candidato nomeado poderá solicitar gratificação de Dedicação Exclusiva (DE), nos 
termos do Art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 101/2007 e da Lei Complementar Estadual 
nº 195/2011, que reajusta o vencimento base dos cargos públicos do Estado de Pernambuco, e 
das normas internas da UPE para concessão de DE, correspondente a: 

Categoria Gratificação de Dedicação 
Exclusiva 

Professor Auxiliar R$ 2.095,00 
Professor Assistente R$ 2.670,00 

Professor Adjunto R$ 3.480,00 
1.10.1. O candidato aprovado, classificado e nomeado para o quadro permanente da UPE que 
possuir a titulação acadêmica superior à função do concurso no qual foi aprovado, de acordo 
com a Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2007, poderá solicitar, após a posse, a 
gratificação de incentivo à titulação docente com percentual compatível a sua titulação: 25% 
(vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base pelo título de 
Mestre ou Doutor, respectivamente. 
1.11. O candidato aprovado, classificado e nomeado para o quadro permanente da UPE, de 
acordo com a Lei Complementar nº 101, de 23 de novembro de 2007 que possuir a titulação 
acadêmica superior à do concurso no qual foi aprovado, somente poderá solicitar a progressão 
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vertical (mudança de classe) referida no Art. 18 e Art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 
101/2007, ao término do estágio probatório.  
1.12. Serão de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à sua 
participação no presente concurso, inclusive aquelas decorrentes de deslocamento e 
hospedagem, mesmo no caso de modificações de datas e/ou locais de prova. 
1.13. Poderá ocorrer alteração da data das provas até 48 (quarenta e oito) horas que 
antecedem a sua realização, por motivo de caso fortuito ou força maior. 

 
2. DAS COMISSÕES  
2.1. A COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS ACADÊMICOS (CPCA), situada na Pró-
Reitoria de Graduação da UPE, constitui-se instância incumbida da execução do Concurso. 
2.2. A COMISSÃO LOCAL DO CONCURSO, situada em cada Unidade de Educação, 
designada pela CPCA, será constituída de dois (02) docentes do quadro da Carreira do 
Magistério Superior e de um (01) servidor técnico ou administrativo, ouvida a direção da 
respectiva Unidade de Educação. 
2.3. A Comissão Local auxiliará a CPCA na execução do Concurso em suas várias fases, 
incluindo as análises documentais, pareceres e análises de recursos, devendo garantir as 
condições operacionais necessárias ao bom andamento de todas as suas fases de realização. 

 
3. DAS VAGAS 
3.1. As vagas destinadas ao Concurso Público estão distribuídas na forma determinada 
no Anexo I, devendo ser preenchidas pelos critérios de conveniência e necessidade da 
Universidade de Pernambuco, respeitada a ordem de classificação constante na homologação 
do resultado final do Concurso. 
3.2. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certificar-se das atribuições e requisitos 
específicos dos cargos, apresentados no Anexo I deste Edital. 
 
4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
4.1. Do total de vagas ofertadas por cargo/função neste Edital, 5% (cinco por cento), ou o 
mínimo de 1 (vaga), será reservado para pessoas com deficiência, em cumprimento ao que 
assegura o artigo 97, inciso VI, alínea "a", da Constituição do Estado de Pernambuco, do art. 
22 da Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011,observando-se a compatibilidade da condição 
especial do candidato com as atividades inerentes às atribuições do cargo/função para a qual 
concorre. 
4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
4.3. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei 
nº 14.789, de 1º de outubro de 2012; no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal nº 14.126, de 22 de 
março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009 e Lei nº 
13.146/2015. 
4.4. A primeira vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 1ª convocação; a 
segunda vaga reservada às pessoas com deficiência surge após a 20ª convocação, e assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação. 
4.5. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especificar o tipo de sua 
deficiência. 
4.6. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência participarão do certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, quanto ao conteúdo, local e horário das 
provas, avaliação e critérios de aprovação e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  
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4.7. O candidato com deficiência deverá enviar o laudo médico original ou cópia autenticada, 
emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital, que deve 
atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável 
causa da deficiência. Deve, ainda, no referido laudo médico, o nome por extenso do candidato, 
a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Medicina (CRM), conforme modelo disponível no Anexo V deste Edital. 
4.8. O candidato com deficiência deverá enviar, via upload, no ato da inscrição, o laudo médico 
a que se refere o subitem 4.7 deste Edital, no período provável de inscrição estabelecido no 
cronograma constante do Anexo III deste Edital. 
4.9. O laudo médico deverá estar legível, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato. 
4.10. A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição 
de pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.upe.br/concursos, 
na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo III deste Edital. 
4.11. O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com 
inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência deverá observar os 
procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 
4.12. No período provável de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da 
documentação pendente anexa ao recurso ou complementação desta. 
4.13. O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 8 deste Edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização da prova, devendo indicar 
as condições de que necessita para a realização da prova. 
4.14. O candidato que não se declarar com deficiência no ato da inscrição não terá direito de 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo 
médico não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 
4.15. O candidato que se declarar com deficiência no ato da inscrição e não enviar o laudo 
médico, conforme previsto no subitem 4.7, não poderá concorrer às vagas reservadas aos 
candidatos com deficiência. 
4.16. A classificação e a aprovação do candidato não garante a ocupação da vaga reservada 
às pessoas com deficiência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se a Perícia Médica 
que será promovida pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho, 
da Secretaria de Administração (SAD).  
4.17. No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deverá 
apresentar o laudo médico atualizado, com validade de 12 (doze) meses contados a partir da 
data do agendamento para Perícia Médica, conforme Anexo V (Modelo de Laudo Médico) 
deste Edital, como prevê o art. 39, inc. IV, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como à provável causa 
da deficiência. 
4.18. A perícia médica decidirá, motivadamente, sobre: 

a) a qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, observando 
obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo art. 2º da Lei nº 14.789, de 1º de outubro 
de 2012; no § 1º do art.1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 
(Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, 
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009 e Lei nº 
13.146/2015. 
b) solicitação de laudos e exames pertinentes e complementares para a conclusão 
pericial. 

4.19. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com deficiência terá 
seu nome excluído da lista de classificados para as vagas reservadas. No entanto, 
permanecerá na lista de classificação para as vagas de concorrência geral.  
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4.20. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo 
candidato será avaliada durante o estágio probatório. 
4.21. O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será exonerado. 
4.22. Da decisão da Perícia Médica caberá Recurso Administrativo, a ser encaminhado para o 
endereço eletrônico pericia.admissionalpcd@sad.pe.gov.br, no prazo de três dias úteis do seu 
recebimento. 
4.23. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de 
candidatos, por reprovação nas avaliações ou por decisão da Perícia Médica, depois de 
transcorridos os respectivos prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da 
concorrência geral, observada a ordem de classificação.  
4.24. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que lhe garantiu a 
reserva de vaga no certame para justificar a concessão de licença ou aposentadoria por 
invalidez. Ressalva-se, também, a impossibilidade de readaptação, exceto nos casos em que 
ocorrer eventual agravamento da deficiência. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1. Antes de iniciar o processo de sua inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos 
exigidos para a investidura no perfil de atuação para o qual pretende concorrer, que inclui o 
perfil de graduação e pós-graduação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a identificação 
correta e precisa de tais requisitos e das correspondentes atribuições.  
5.2. A CPCA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
5.3. As inscrições serão realizadas pela Internet, através do endereço eletrônico 
http://www.upe.br/concursos.html, durante o período provável estabelecido no Anexo III deste 
Edital, observado o horário oficial do Estado de Pernambuco.  
5.4. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de depósito 
bancário identificado, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), no Banco do Brasil, 
Agência: 3234-4, Conta Corrente: 7866-2. 
5.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável prevista no 
Cronograma de Atividades, constante no Anexo III. 
5.6. O candidato deverá se inscrever no certame, observando as instruções contidas no Edital 
realizando os seguintes procedimentos:  

a) acessar o endereço eletrônico http://www.upe.br/concursos.html;  
b) localizar e acessar, na aba do lado esquerdo da página, o link de inscrições do 
Concurso de Professor Universitário 2022; 
c) acessar o link do formulário de inscrição do Concurso para Professor Universitário 2022 
e preencher os dados solicitados;  
d) anexar toda documentação comprobatória, obrigatoriamente em PDF (se possível fazer 
a compressão dos documentos antes da submissão) e, no caso da Tabela de Pontuação 
para Julgamento de Títulos e de Currículo (disponível em 
http://www.upe.br/concursos.html) o arquivo será submetido em formato de pdf e também 
em Excel, conforme descrição do subitem 5.15 deste Edital;  
e) ao término do processo, confirmar os dados submetidos e enviar o formulário. A 
confirmação do recebimento da inscrição do candidato será enviada para o e-mail 
informado no processo de inscrição.  

5.7. Não serão aceitas inscrições presenciais, por postagem via correios e via correio eletrônico 
(e-mail).  
5.8. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 
5.9. As inscrições estarão abertas durante o período provável estabelecido no Anexo III, 
conforme publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, para as 
categorias de professor Auxiliar, Assistente ou Adjunto, conforme dispõe o Anexo I deste Edital.  
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5.10. Decorrido o prazo de inscrição sem que haja candidatos inscritos em um determinado 
perfil de atuação, este prazo será automaticamente prorrogado por mais 30 (trinta) dias úteis, 
para o mesmo perfil de atuação, conforme novo cronograma a ser divulgado, no Diário Oficial e 
no site http://www.upe.br/concursos, alterando a função do cargo da vaga que não houver 
candidato inscrito da seguinte forma: onde consta vaga para Professor Adjunto passa admitir 
Professor Assistente; onde consta Professor Assistente passa a admitir Professor Auxiliar. 
5.11. O quadro de vagas, os locais de realização da prova escrita e os pontos para as prova 
estão definidos no Anexo I deste Edital. 
5.12. Deverá o candidato fazer opção de inscrição, apenas, por um perfil de atuação e uma 
Unidade de Educação/Campus, vedada a mudança de opção sob qualquer motivo. Em caso de 
realização de mais de uma inscrição, será considerada como válida a última inscrição 
realizada. 
5.13. A inscrição do candidato implicará conhecimento e total aceitação das normas e 
condições estabelecidas no Edital, bem como em seus anexos, estando o candidato de acordo 
com todos os termos destes, e com quaisquer avisos e normas complementares que vierem a 
ser publicados com vistas ao Concurso Público objeto deste Edital. 
5.14. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar cópias dos documentos abaixo 
relacionados. Estes documentos ficarão sob a guarda da UPE. Recomendamos comprimir 
todos os arquivos em formato de pdf antes da submissão. 

a) Cédula de Identidade – frente e verso (em formato de pdf). Serão considerados 
documentos de identidade, desde que se encontrem no prazo de validade: carteiras 
expedidas pelos Comandos Militares, pela Secretaria de Defesa Social, pela Secretaria de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e 
Polícia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do 
trabalhador; carteira nacional de habilitação em papel (somente o modelo com foto). Se 
estrangeiro, cópia autenticada do Passaporte ou de Cédula de identidade de estrangeiro. 
b) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição, através de depósito bancário 
identificado (em formato de pdf); 
c) Cópia de Diploma de Graduação, frente e verso, certificado ou declaração de conclusão 
de graduação atendendo ao perfil descrito no Anexo I (em formato de pdf), requisitos 
exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, emitido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, devidamente registrado, se realizado no 
Brasil, ou revalidado ou reconhecido se obtido no exterior. O candidato portador de 
diploma estrangeiro de graduação que ainda não foi reconhecido ou revalidado no Brasil, 
poderá se inscrever desde que tenha requerido o reconhecimento ou a revalidação, até a 
data da inscrição no concurso. 
d) Plano de trabalho (em formato de pdf) relacionado ao perfil de atuação, no qual deverá 
ser apresentado o planejamento do desenvolvimento de atividades de ensino, articuladas 
com as dimensões da pesquisa e extensão a serem adotadas, de modo a assegurar as 
relações entre ensino e aprendizagem, conforme descrito neste Edital. 
e) Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos e de Currículo (disponível em 
http://www.upe.br/concursos.html) devidamente preenchida e comprovada, conforme 
modelo do Anexo IV, em formato de pdf e excel.  
f) Documentação comprobatória da Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos e de 
Currículo que deverá ser OBRIGATORIAMENTE ordenada conforme a ordem 
apresentada no referido documento, constando a experiência acadêmica e profissional do 
candidato. Não será aceito a simples juntada de documentos comprobatórios, sem o 
preenchimento da Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos e de Currículo, 
tampouco a organização dos documentos fora de ordem proposta na tabela (Anexo IV). 
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5.15. Sob nenhuma hipótese, aceitar-se-á inscrição condicional ou juntada de documentos 
posteriormente à inscrição, exceto o diploma ou a certidão de conclusão de curso Doutorado, 
Mestrado, Especialização ou Residência, de acordo com a classe pretendida, obtido depois do 
período fixado para inscrição, que deverá ser entregue no ato da posse.  
5.16. Será indeferida a inscrição de candidatos que não atendam o perfil de atuação e/ou não 
apresentem os documentos relacionados no item 5.14, incluindo seus subitens. 
5.17. Será cancelada a inscrição do candidato, quando se verificar, a qualquer momento, que a 
documentação recebida não atende às condições ora estabelecidas. 
5.18. O candidato será responsável, sob as penas da lei, por todas as informações e 
declarações prestadas no ato da inscrição. 
5.19. O comprovante de entrega da documentação para inscrição será enviado para o e-mail 
informado no ato de inscrição após o envio o preenchimento do formulário de inscrição e 
inserção dos documentos solicitados para a inscrição. 
5.20. O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de cancelamento 
do certame pela Administração. 
5.21. O candidato, caso aprovado e classificado no Concurso, deverá apresentar os diplomas 
de Graduação e Pós-graduação cumulativamente (conforme titulação acadêmica exigida no 
perfil de atuação constante no Anexo I do edital), sob pena de eliminação do presente certame 
por se tratar de condição obrigatória para a posse do cargo de Professor Universitário ao qual 
concorre. 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
6.1. Os candidatos poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período 
provável, constante no Cronograma deste edital (Anexo III), através de formulário eletrônico 
disponível em http://www.upe.br/concursos.html (modelo disponível no Anexo VI), observadas 
as condições dispostas pela Lei Estadual nº 14.538 de 14 de dezembro de 2011 e suas 
alterações. 
6.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta 
indicação, no sistema de inscrição, da possibilidade de isenção que pretende pleitear, bem 
como a correta apresentação da respectiva documentação.  
6.3. Estará isento do pagamento de taxa de inscrição o candidato que conforme a Lei Estadual 
n°14.538/2011 e suas alterações: 

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 
CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;  
b) For doador regular de sangue ou medula óssea, tendo sido considerado apto por 
entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco, respeitadas as portarias e 
resoluções do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA);  
c) For doador de livros ao “Banco do Livro” do Estado de Pernambuco, de que trata 
a Lei nº 12.606, de 21 de junho de 2004;  
d) Tiver concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino, há 
menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital do concurso; e,  
e) For pessoa com deficiência, em consonância com o disposto na Constituição 
Estadual; 

6.4. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato através de formulário 
eletrônico disponível em http://www.upe.br/concursos.html (modelo disponível no Anexo VI, no 
período provável constante no Cronograma deste edital (Anexo III)). 
6.5. O requerimento para isenção da taxa de inscrição deverá indicar, necessariamente: 

a) na hipótese de inscritos no CadÚnico: a indicação do Número de Identificação Social 
- NIS; e preenchimento eletrônico da declaração de que é membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;    
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b) na hipótese de doadores de sangue: documento expedido pela entidade reconhecida 
pelo Governo do Estado de Pernambuco, com registro de doação mínima de três vezes 
para homens e de duas vezes para mulheres, nos últimos 12 (doze) meses que 
antecedem à data de publicação do edital do concurso;  
c) na hipótese de doadores de medula óssea: inscrição no Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea (REDOME) e declaração expedida por entidade reconhecida 
pelo Governo do Estado de Pernambuco, informando da condição de doador há pelo 
menos 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do edital do concurso;  
d) na hipótese doador de livros ao “Banco do Livro” do Estado de Pernambuco: 
documento expedido pelo órgão gestor do “Banco do Livro”, com registro de doação 
mínima de 50 (cinquenta) livros, nos últimos 12 (doze) meses que antecedem à data de 
publicação do edital do concurso.   
e) na hipótese ter concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública de 
ensino, há menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital do concurso: 
certificado, conforme o caso, de conclusão do ensino técnico, do ensino médio (Ficha 19) 
ou histórico escolar, que demonstre inequivocamente a data de conclusão, bem como 
preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda 
(declaração de hipossuficiência), nos termos da Lei Estadual nº 14.538/2011.   
f) na hipótese de pessoas com deficiência: envio do laudo médico, emitido no máximo 
12 meses antes da data de publicação deste Edital. O laudo deve atestar a espécie e o 
grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao 
código correspondente da CID-10, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no CRM. Em caso de reprovação na perícia médica, o 
candidato deverá ressarcir ao Estado o valor das despesas referentes ao gasto por ele 
despendido, conforme previsto na Lei Estadual nº 14.538/2011. 

6.6. A Universidade de Pernambuco – UPE consultará o órgão gestor do CadÚnico, para 
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
6.7. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o 
que acarretará sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o dispositivo no Parágrafo 
Único do Art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06/09/1979. 
6.8. Durante o período de inscrição deste Edital, o candidato poderá desistir de solicitar a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição e optar pelo depósito bancário do valor da 
inscrição. 
6.9. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que: 

a) omitir informações ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar ou falsificar documentação; 
c) não observar o prazo provável estabelecido no cronograma do Edital (Anexo III). 

6.10. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax, via correio 
eletrônico ou outro meio que não seja o especificado no presente edital. 
6.11. Cada pedido de isenção de taxa de inscrição será analisado e julgado pela CPCA. 
6.12. A relação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição atendidos será divulgada até a 
data provável prevista no cronograma (Anexo III), através do site http://www.upe.br/concursos.  
6.13. Cabe ao candidato interessado, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme prazo provável 
estabelecido no Anexo III, contando da data de divulgação das isenções deferidas, interpor o 
recurso contra o indeferimento do seu pedido de isenção da taxa de inscrição, através de 
requerimento eletrônico enviado a Comissão Local do Concurso, sob pena de preclusão. 
6.14. O formulário de recurso estará disponível em http://www.upe.br/concursos. O modelo 
deste formulário está disponível no Anexo IX. 
6.15. A CPCA não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos 
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e 
de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de 
recurso.  
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6.16. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Os recursos 
inconsistentes ou intempestivos serão preliminarmente indeferidos.  
6.17. O recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.  
6.18. Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, 
fora do prazo ou em desacordo com este Edital.  
6.19. No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de 
documentação pendente ou complementação desta.  
6.20. O candidato deverá verificar se a sua solicitação de isenção de taxa foi deferida, após a 
análise dos recursos, a partir da data provável estabelecida no calendário constante do Anexo 
III deste Edital, através do site http://www.upe.br/concursos. 
6.21. Mantido o indeferimento da isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá efetuar o 
pagamento até a data provável prevista no Anexo III deste Edital, sob pena de ser 
automaticamente excluído do concurso público. 

 
 

7. DA APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
7.1. O deferimento da inscrição será dado pela Comissão Executora – CPCA, auxiliada pelas 
comissões locais, e dependerá da apresentação à Comissão, pelo candidato, de todos os 
documentos exigidos neste Edital para a inscrição. 
7.2. Os resultados dos deferimentos e indeferimentos serão divulgados no site 
http://www.upe.br/concursos, conforme data provável no Cronograma (Anexo III deste Edital). 
7.3. A partir da divulgação do resultado do indeferimento da inscrição, ao candidato caberá 
recurso interposto no prazo provável definido no Cronograma, encaminhado à Comissão Local 
Coordenadora, conforme modelo Anexo VIII. 
7.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), Internet, telegrama ou outro 
meio que não seja o especificado neste Edital. 

 
8. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
8.1. O candidato que necessitar de atendimento especial e/ou adaptação da prova objetiva 
deverá solicitá-lo, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário eletrônico de 
inscrições quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.).  
8.2. O candidato deverá no ato de inscrição enviar documentação comprobatória, conforme 
itens 8.3 a 8.11, que justifique o atendimento especial solicitado, no período provável 
estabelecido no cronograma deste Edital (Anexo III), via upload, no ato da inscrição.  
8.3. O candidato pessoa com deficiência deverá, quando necessário, enviar o modelo de 
laudo médico constante no Anexo V emitido, no máximo, 12 meses antes da data de 
publicação deste Edital, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 
inscrição no CRM.  
8.4. Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo 
médico, exame audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório), 
realizado nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação.  
8.5. Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações 
expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos.  
8.6. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da 
prova objetiva deverá: 

a) enviar via upload, a imagem legível de laudo médico, emitido por especialista da área 
da deficiência do candidato, conforme a Lei Estadual nº 14.538/2011, emitido no máximo 
12 meses antes da data de publicação deste edital. O laudo deve conter a assinatura do 
médico com carimbo e número de sua inscrição no Conselho CRM, conforme modelo 
disponível no Anexo V deste edital, que ateste a espécie e o grau ou o nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente do CID, bem como a 
provável causa da deficiência, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional.  
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8.7. O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de 
sua prova, que não seja considerado deficiente na Perícia Médica, será eliminado do concurso.  
8.8. O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e 
necessitar realizar a prova escrita armado, deverá no ato da inscrição, assinalar, no sistema 
eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma durante 
realização da prova. 
8.9. O candidato deverá enviar no ato da inscrição, via upload, a imagem legível do Certificado 
de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.  
8.10. O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, 
durante a realização da prova, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja 
expressamente previsto/permitido neste Edital, deverá informar tal necessidade, bem como 
enviar laudo médico emitido pelo médico especialista, via upload, no ato da inscrição, conforme 
o prazo provável estabelecido no cronograma deste edital (Anexo III).  
8.11. A pessoa transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, nos termos do 
Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016 deverá assinalar, no formulário eletrônico de 
inscrição, a opção correspondente à utilização de nome social durante a realização da prova, 
informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado e anexar no formulário de 
inscrição, em campo próprio, a cópia do documento oficial de identificação e a cópia do registro 
do nome social.  
8.12. As pessoas transgênero candidatas a este concurso, deverão apresentar como 
identificação oficial, no dia de aplicação da prova, um dos documentos previstos neste edital. 
8.13. A candidata que for amparada pela Lei nº 14.538, de 14 de dezembro de 2011, e 
suas alterações, e necessitar amamentar criança de até seis meses de idade durante a 
realização da prova, deverá apresentar no dia de realização da prova, original ou cópia simples 
da certidão de nascimento da criança. 
8.14. A candidata deverá levar, no dia de realização da prova, um acompanhante adulto que 
ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não 
levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das 
provas.  
8.15. Nenhuma pessoa da equipe de fiscalização das provas ficará responsável pela guarda da 
criança no período de realização das provas. 
8.16. A candidata terá, caso cumpra o disposto nos subitens 8.11 e 8.12 deste Edital, o direito 
de proceder à amamentação do seu filho SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO (quantas vezes 
quiser) por períodos de até 30 (trinta) minutos, bem como o tempo despendido pela 
amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período nos termos do 
art. 23-D, § 5º, da Lei Estadual nº 14.538/2011 e alterações normativas posteriores.  
8.17. Durante o período de amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal 
do sexo feminino, conforme previsto no § 6º, art. 23-D, Lei Estadual nº 14.538/2011.  
8.18. A solicitação de recursos especiais será atendida observando-se os critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
8.19. A não solicitação de recursos especiais no ato de inscrição, durante o período provável 
no Cronograma constante no Anexo III, implica a sua não concessão no dia de realização das 
provas.  
8.20. A CPCA poderá utilizar recursos para gravação e registros nas hipóteses dos 
atendimentos especiais. 

  
 

9. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
9.1. Nos dias e horários prováveis estabelecidos a partir do cronograma (Anexo III) e do 
calendário individual para cada perfil de atuação em cada Unidade de Educação/Campus e 
divulgados no endereço eletrônico http://www.upe.br/concursos, os candidatos inscritos só 
terão acesso ao local destinado à realização das provas escritas mediante apresentação da 
Cédula de Identidade (expedida pelas Secretarias de Segurança Pública ou Defesa Social, 
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Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Polícia Militar, Carteira de 
Identidade para estrangeiros (RNE), por órgãos de conselhos de classe, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social e Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503/97). Se estrangeiro deverá apresentar o Passaporte ou a Cédula de Identidade de 
estrangeiro. 
9.2. Será excluído da prova escrita o candidato que: 

a) não cumprir o subitem 9.1, inadmitindo-se qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado, no horário e local 
estabelecidos; 
c) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de um dos 
membros da  Banca Examinadora ou de funcionário da comissão local do concurso ou 
portando a folha de redação da prova escrita; 
d) ausentar-se do local de provas, antes de decorrida uma hora do início das provas; 
e) estiver portando armas, sem o devido deferimento de atendimento especial, conforme 
previsto no subitem 8.8 deste edital, mesmo que possua o respectivo porte; 
f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, 
anotação, impresso não permitido, acesso à internet, máquina calculadora ou similar; 
h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, 
telefone celular, smartphones, relógios digitais, relógio do tipo data bank, ipad, Ipod, 
Iphone, mp4, mp3, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou 
outros equipamentos similares) bem como protetores auriculares; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; 
k) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido que provoque perturbação no ambiente; 
m) praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes, à regular aplicação da fase do 
Concurso, ou à ordem jurídica vigente ou mesmo aos dispositivos e condições 
estabelecidos neste Edital ou em qualquer outro instrumento normativo vinculado ao 
presente concurso; 
n) praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente 
qualquer membro da equipe de aplicação do Concurso, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais; 
o) atentar contra a integridade física e moral dos agentes da administração. 

9.3. Não haverá, a qualquer pretexto, segunda chamada de provas escritas, didáticas e defesa 
do plano de trabalho. 
9.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas escritas, 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de Cédula de Identidade exigida no 
subitem 9.1, do presente Edital. 
9.5. Em hipótese alguma, será permitido o ingresso de candidato no recinto das provas, após 
os horários estabelecidos para o seu início. 
9.6. As provas didáticas, de defesa dos planos de trabalho e de títulos ocorrerão através da 
Plataforma Virtual. Os candidatos aprovados na prova escrita receberão as orientações para as 
próximas etapas virtuais no momento do sorteio do ponto da prova didática. 
9.7. As provas escrita, didática, do plano de trabalho e de títulos serão realizadas no idioma 
oficial do país, ressalvadas aquelas referentes aos concursos para preenchimento de vagas 
nas áreas de línguas estrangeiras, cujas provas nos termos do edital, deverão ser realizadas, 
total ou parcialmente, na respectiva língua. 
9.8. O não comparecimento do candidato a uma das etapas do concurso presencialmente ou 
virtualmente, inclusive no momento de instalação dos trabalhos e no momento do sorteio do 
ponto da prova Escrita e/ou Didática, bem como, na defesa do plano de trabalho acarretará a 
eliminação do certame. 
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9.9. Na sessão de abertura dos trabalhos, que antecede a prova escrita, o candidato tomará 
ciência das normas complementares, datas, cronogramas e andamento das atividades do 
concurso, especificamente para a vaga a qual concorre. 
9.10. As informações referentes a cada etapa do concurso serão publicadas na página virtual 
de cada Unidade de Educação/Campus específico para o qual o candidato está prestando o 
concurso, a saber:  

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Ciências Médicas (FCM) http://upe.br/fcm/ 
 Campus Santo Amaro: Escola Superior de Educação Física (ESEF) https://esef.upe.br/ 

 Campus Santo Amaro: Instituto Ciências Biológicas (ICB) http://upe.br/novos-portais/icb/ 

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG) 
http://www.fensg.upe.br/ 

 Campus Santo Amaro: Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) http://upe.br/fop/ 

 Campus Benfica: Faculdade de Ciências de Administração e Direito de Pernambuco 
(FCAP) https://www.fcapupe.com.br/ 

 Campus Benfica: Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) https://upe.poli.br/ 

 Campus Caruaru https://caruaru.upe.br/ 

 Campus Mata Norte http://upe.br/matanorte/noticias/ 
 Campus Mata Sul http://upe.br/matanorte/noticias/ 

 Multicampi Garanhuns http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Multicampi Arcoverde http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Multicampi Salgueiro http://www.upe.br/garanhuns/ 

 Multicampi Serra Talhada http://www.upe.br/garanhuns/ 
 Campus Petrolina http://www.upe.br/petrolina/campus/editais-e-concursos/ 
9.11. Os cronogramas locais de realização das provas didática e de plano de trabalho, para 
cada perfil de atuação em cada Unidade de Educação/Campus, poderão sofrer antecipação, 
em relação ao cronograma previamente estabelecido e apresentado no momento de abertura 
dos trabalhos, em função do número de candidatos aprovados nas provas escrita, didática e de 
plano de trabalho. Neste caso, a comissão local comunicará a antecipação aos candidatos 
aprovados juntamente com o resultado da fase realizada (prova escrita e/ou didática), sem 
prejuízo para os candidatos e o andamento das atividades do concurso. 
9.12. O cronograma geral do concurso estará sujeito a modificações, se necessário, sendo as 
comunicações referentes a este, publicadas na página destinada ao certame em cada Unidade 
de Educação/Campus, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 
10. DA BANCA EXAMINADORA 
10.1 A Formação e avaliação das Bancas Examinadoras ficam a cargo da Comissão 
Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA), a partir das sugestões apresentadas pelas 
comissões locais e/ou colegiados dos cursos ao qual a vaga se destina, que enviará a 
Composição Final das Bancas à Comissão Local, sendo assegurada, ao candidato, a 
impugnação de membros das bancas nas seguintes hipóteses: 

I - Membros de Bancas que interveio como mandatário, oficiou como perito, ou prestou 
depoimento como testemunha em processos em que é/foi parte um candidato; 
II - Membros de Bancas quando tiver sido advogado do candidato, do seu cônjuge ou 
qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o 
segundo grau; 
III - Membros de Bancas quando o candidato for cônjuge, parente, consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau; 
IV - Membros de Bancas que pertençam à mesma pessoa jurídica, pública ou privada, 
na qual o candidato exerça atividade de direção ou administração, havendo, portanto, 
alguma relação de subordinação entre ambos; 
V - Membro de Bancas quando o candidato for amigo íntimo ou inimigo capital; 
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VI - Membro de Bancas quando o candidato for credor ou devedor de um ou outro, de 
seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau; 
VII - Membro da Banca tenha sido ou esteja na condição de empregador ou exerça 
laços de subordinação de algum candidato; 
VIII – Membro da Banca tenha publicações científicas com algum candidato; 
IX - Membro da Banca tenha sido orientador ou co-orientador de trabalho de conclusão 
de curso, iniciação científica, trabalhos de extensão, especialização, mestrado ou 
doutorado de algum dos candidatos, inclusive participado das bancas de mestrado ou 
doutorado enquanto examinador. 

10.2. Para impugnação de membros da banca examinadora, o candidato deverá apresentar, 
após a divulgação da composição, em tempo hábil, à comissão local documento escrito com a 
justificativa para impugnação, devendo assinar e datar o mesmo. 
10.3. As bancas examinadoras serão publicadas com antecedência de até 48h (quarenta e oito 
horas) antes da abertura dos trabalhos, no endereço eletrônico http://www.upe.br/concursos, e 
poderão ser republicadas a qualquer momento, diante da possibilidade substituição de 
qualquer um dos membros.  
10.4. A Banca Examinadora será acompanhada e orientada pela Comissão Local. 
10.5. A Banca Examinadora de cada área será constituída de cinco (05) professores, sendo 
três (03) titulares da Banca e dois (02) suplentes da classe em avaliação, ou de classe 
superior, da mesma área/subárea de conhecimento, com titulação compatível ou superior 
exigida à vaga. Sua composição deverá ser constituída de, pelo menos, um (01) docente 
externo, pertencente à outra instituição de ensino superior pública ou privada e os demais 
docentes da Universidade de Pernambuco. 
10.6. Na hipótese de inexistência de Docentes com a titulação de mestre ou doutor nos 
quadros da Universidade de Pernambuco dentro da área/subárea de conhecimento do 
concurso, a CPCA designará, pelo menos, um (01) Docente da UPE, buscando-o em áreas 
correlatas. Os demais poderão ser convidados de outras Instituições de Ensino Superior, 
públicas ou privadas, desde que atendam aos critérios de titulação e enquadramento de 
área/subárea de conhecimento. 
10.7. A presidência da Banca Examinadora será exercida por docente da UPE, recaindo sobre 
o de maior titulação. Na hipótese de idêntica titulação, caberá ao de maior tempo de serviço no 
Magistério Superior. Quando da inexistência de docentes do quadro da UPE, na Banca 
Examinadora, a presidência recairá sobre o de maior titulação ou, em seguida, sobre o de 
maior tempo de Magistério Superior, público ou privado. 
10.8. Caberá ao membro de menor titulação secretariar a Banca Examinadora. Na hipótese de 
idêntica titulação, a secretaria será exercida pelo de menor tempo de serviço no Magistério, em 
Instituição de Ensino Superior pública ou privada. 
10.9. As Bancas Examinadoras avaliarão todas as fases de provas dos candidatos 
participantes do concurso, previstas no item 11 deste Edital. 
10.10. Após a conclusão de cada fase do Concurso, será lavrada ata pela Banca Examinadora 
na qual serão registradas todas as ocorrências. Após cada fase de provas do Concurso, os 
examinadores farão julgamento destas, atribuindo-lhes notas, conforme os critérios contidos 
neste Edital, inserindo as folhas com os resultados nos envelopes individuais. 
10.11. Os envelopes, contendo os formulários para registros das notas da prova escrita e 
identificados com o código do candidato, serão lacrados e assinados por um dos membros da 
Banca Examinadora ou da Comissão de aplicação das provas e entregues ao presidente da 
Comissão Local do concurso que será responsável por sua guarda. 
10.12. Os membros da Banca Examinadora avaliarão de forma independente cada fase, cuja 
nota final será obtida pela média aritmética das notas atribuídas por cada membro, exceto a 
prova de títulos que será pontuada de acordo com a Tabela de Pontuação para Julgamento de 
Títulos e de Currículo de avaliação (Anexo IV). 
10.13. A Banca Examinadora é autônoma no seu julgamento. 
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11. DAS FASES DO CONCURSO 
11.1. O concurso será composto pelas seguintes fases: 

a) Prova Escrita (presencial)– de caráter eliminatório; 
b) Prova Didática (remota) que será realizada através de aula expositiva – de caráter 
eliminatório; 
c) Prova de apresentação do Plano de Trabalho (remota) – de caráter classificatório; 
d) Prova de Títulos, de acordo com a comprovação da Tabela de Pontuação para 
Julgamento de Títulos e de Currículo (Anexo IV) de caráter classificatório. 

 
12. DA PROVA ESCRITA 
12.1. A primeira fase, a prova escrita, terá duração máxima de quatro horas e versará sobre um 
ponto, para todos os candidatos, sorteado imediatamente antes do início da prova, dentre 
aqueles relacionados no programa constante do Anexo I, do presente Edital, sendo este ponto 
eliminado para o sorteio da prova didática. 
12.2. A prova escrita será constituída de natureza discursiva sobre ponto sorteado, devendo o 
candidato dissertar com letra legível. 
12.3. A prova escrita, discursiva, será realizada em recinto fechado, sob fiscalização da 
Comissão Local. 
12.4. O candidato deverá utilizar, exclusivamente, caneta esferográfica azul ou preta, fabricada 
em material transparente. 
12.5. A prova escrita será realizada em formulário entregue pela Comissão Local. Ao candidato 
reservar-se-á o direito de solicitar formulários extras, caso ache necessário. 
12.6. Os formulários utilizados para a prova escrita, por cada candidato, serão identificados 
apenas pelo número de inscrição atribuído pela comissão local no dia de realização da prova 
escrita. 
12.7. A prova escrita não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra ou 
marca que identifique o candidato sob pena de anulação da prova e, consequentemente, 
exclusão do candidato do certame. 
12.8. Ao término da prova escrita, o candidato entregará a equipe de fiscalização da Comissão 
Local a sua prova que a guardará em envelope individual, lacrado e rubricado. 
12.9. A prova escrita será avaliada individualmente pelos três membros da banca examinadora, 
que atribuirão nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), considerando-se a média aritmética das três 
avaliações como a nota final do candidato e levando-se em conta até a segunda casa decimal, 
nesta fase de certame. Serão consideradas nesta fase as regras de arredondamento conforme 
a Resolução nº 886/66 do IBGE. 
12.10. As provas escritas serão avaliadas pelos membros da banca examinadora sem que 
estes tenham conhecimento de qual candidato foi autor da referida prova, posto que nela não 
constará qualquer identificação, salvo o número de inscrição aleatório, composto por até três 
números, atribuído pela Comissão Local no dia de realização da prova. 
12.11. Após a avaliação da prova escrita pelos três membros da banca examinadora, a nota 
final atribuída, consistente da média aritmética das três avaliações, será registrada em 
formulário próprio, que será assinado pelos aplicadores da prova e/ou banca examinadora e 
entregue ao presidente da Comissão Local, responsável por sua guarda. 
12.12. No julgamento da prova escrita será considerado o domínio do tema, o poder de 
sistematização e elaboração pessoal, a qualidade e rigor da exposição. 
12.13. Além dos tópicos descritos no subitem 12.12, são critérios para avaliação da prova 
escrita: 

a) Clareza e propriedade no uso da linguagem; 
b) Coerência e coesão textual, com uso correto da língua portuguesa (ou língua inglesa ou 
língua espanhola para os candidatos que concorrem às vagas específicas dessas áreas); 
c) Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas objeto da prova; 
d) Domínio e precisão no uso de conceitos; 
e) Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa. 
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12.14. A prova escrita é eliminatória. Só realizarão as outras fases os candidatos que 
obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nesta fase, a partir do conjunto de 
notas atribuídas pelos três membros da banca examinadora. Em caso de recurso interposto por 
algum candidato, a continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso. 
12.15. A lista dos candidatos aprovados na prova escrita será publicada em dia e horário 
estabelecidos pela Comissão Local, no endereço eletrônico de cada Unidade de 
Educação/Campus onde ocorrerá o concurso. 
12.16. Caberá recurso da prova escrita, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a divulgação 
do resultado, por meio do formulário eletrônico, (Anexo VII) devidamente fundamentado, 
dirigido ao Presidente da Comissão Local e encaminhado à Comissão responsável pela 
execução do concurso na respectiva Unidade de Educação. Em caso de recurso interposto por 
algum candidato, a continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso. 
12.17. Os candidatos, em caso de necessidade, poderão ter acesso aos cadernos das provas 
escritas (sua e dos demais candidatos inscritos no mesmo perfil de vaga), após a divulgação 
dos resultados das provas escritas, especificamente de forma presencial na Unidade de 
Educação/Campus ao qual realizaram a prova escrita. Para isto, deverão solicitar 
presencialmente, por escrito à Comissão Local o acesso a estes documentos. 
12.18. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no endereço eletrônico da 
Unidade de Educação/Campus, em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após o prazo final 
estabelecido para o seu recebimento. 

 
13. DA PROVA DIDÁTICA 
13.1. A segunda fase que corresponde a prova didática será realizada de maneira virtual e terá 
duração mínima de 50 (cinquenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos através de aula 
expositiva, apenas para os candidatos aprovados na prova escrita. 
13.2. Os candidatos deverão entrar na sala virtual indicada pela Comissão Local, compartilhar 
o plano de aula e os slides e aguardar o direcionamento para a sala virtual onde a prova 
didática será realizada. 
13.3. Ao presidente da Banca Examinadora compete comunicar aos candidatos os horários de 
início e de término da prova didática. 
13.4. As provas didáticas serão públicas, sendo vedada a presença dos concorrentes, e 
versarão sobre um dos pontos do Programa constantes no Anexo I do presente Edital (exceto o 
ponto sorteado para realização da prova escrita), sorteado 24 (vinte e quatro) horas antes do 
horário marcado para o início da mencionada prova, para grupos de candidatos organizados 
por ordem de inscrição, de acordo com o número de inscrição atribuído na realização da prova 
escrita. 
13.5. Havendo número superior a 03 (três) candidatos, a Banca Examinadora organizará a 
realização dessas provas, distribuindo os candidatos pela ordem de inscrição, em grupos de, 
no máximo, 04 (quatro) candidatos, por turno, em datas previamente marcadas. 
13.6. O ponto de cada grupo de candidatos será sorteado, com a presença dos candidatos do 
grupo, às 8h ou às 14h do dia anterior à prova didática, devendo o horário do sorteio equivaler 
ao turno em que os candidatos do grupo irão ministrar a aula. 
13.7. O julgamento da prova didática será logo em seguida ao término da aula, atribuindo cada 
examinador nota de 0 (zero) a  10 (dez), considerando-se até a segunda casa decimal. Serão 
consideradas as regras de arredondamento conforme a Resolução nº 886/66 do IBGE. 
13.8. São critérios para avaliação da prova didática: 

a) Amplitude, atualização e profundidade de conteúdo; 
b) Utilização adequada dos recursos materiais e/ou tecnológicos; 
c) O tempo de execução; 
d) Comunicação, clareza, pertinência e objetividade; 
e) O plano de aula e seu cumprimento. 

13.9. A nota da prova didática será obtida pela média aritmética das notas atribuídas por cada 
examinador, aproximando-se até a segunda casa decimal, registrada em formulário próprio e 
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posto em envelope e assinado pelos 03 (três) membros da Banca Examinadora, sendo 
entregue, em seguida, ao presidente da Comissão Local, responsável pela guarda. 
13.10. A prova didática será registrada em vídeo e áudio e poderá ser utilizada para aferição 
posterior dos resultados da Banca Examinadora pela Comissão responsável pela execução do 
Concurso. 
13.11. Para cada minuto a menos ou cada minuto a mais, do tempo estipulado para realização 
da prova didática, será subtraído 01 (um) décimo da nota do candidato nesta fase do certame. 
13.12. A prova didática é eliminatória. Só realizarão as outras fases os candidatos que 
obtiverem média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) nesta fase, a partir do conjunto de 
notas atribuídas pelos três membros da banca examinadora. Em caso de recurso interposto por 
algum candidato, a continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso. 
13.13. A lista dos candidatos aprovados na prova didática será publicada no endereço 
eletrônico de cada Unidade de Educação/Campus em dia e horário estabelecidos pela 
Comissão Local, no momento de instalação dos trabalhos.  
13.14. Caberá recurso da prova didática, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a divulgação 
do resultado, por escrito e devidamente fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão 
Local através de formulário eletrônico divulgado no endereço eletrônico de cada Unidade de 
Educação/Campus ao qual concorre à vaga. Em caso de recurso interposto por algum 
candidato, a continuidade das provas ocorrerá após o julgamento deste recurso. 
13.15. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no endereço eletrônico de cada 
Unidade de Educação/Campus ao qual concorre à vaga, em até 48 (quarenta e oito) após o 
prazo final estabelecido para o seu recebimento. 

 
14. DA PROVA DO PLANO DE TRABALHO  
14.1. A terceira fase, a prova de apresentação do Plano de Trabalho, de caráter público, 
constituir-se-á da apresentação de maneira virtual, pelo candidato, de um plano de trabalho de 
sua autoria (individual), relacionado ao perfil de atuação do concurso, no qual deverá 
apresentar o planejamento do desenvolvimento de atividades de ensino, articuladas com as 
dimensões da pesquisa e extensão a serem adotadas, de modo a assegurar as relações entre 
ensino e aprendizagem.  
14.2. O detalhamento das atividades descritas no Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo(a) 
docente, na Unidade de Educação/Campus da UPE em que for lotado(a), deverá conter: 
justificativa, objetivos, opções teórico-metodológicas, descrição das atividades a serem 
desenvolvidas em cada dimensão (ensino, pesquisa e extensão), cronograma de atividades e 
referências.  
14.3. O envio do Plano de Trabalho será feita pelos candidatos, no ato da inscrição. 
14.4. Os candidatos deverão entrar na sala virtual e aguardar o direcionamento para a sala 
virtual onde a prova do Plano de Trabalho será realizada. 
14.5. A chamada dos candidatos para a apresentação do Plano de Trabalho obedecerá à 
mesma ordem de sorteio aplicada para a prova didática. 
14.6. Cada candidato disporá de 15 (quinze) minutos para apresentar seu Plano de Trabalho. A 
Banca Examinadora disporá de até 15 (quinze) minutos para arguir o candidato sobre o Plano 
de Trabalho. 
14.7. A prova do plano de trabalho será avaliada individualmente pelos três membros da banca 
examinadora, que atribuirão nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), considerando-se a média 
aritmética das três avaliações como a nota final do candidato e considerando-se até a segunda 
casa decimal, nesta etapa de certame. Serão consideradas as regras de arredondamento 
conforme a Resolução nº 886/66 do IBGE. 
14.8. A nota da prova dos Planos de Trabalho obtida pela média aritmética das notas atribuídas 
por cada examinador, aproximando-se até a segunda casa decimal, será registrada em 
formulário próprio e assinado pelos três membros da Banca Examinadora, sendo entregue, em 
seguida, ao Presidente da Comissão Local do Concurso, responsável pela guarda.  
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14.9. Constituirão critérios para a avaliação da prova de plano de trabalho, considerando a 
coerência entre o plano entregue no ato de inscrição e sua apresentação: 

a) Clareza e consistência na argumentação; 
b) Consistência e viabilidade teórico-metodológica; 
c) Viabilidade de execução do plano de trabalho, considerando as potencialidades da 
UPE; 
d) Afinidade do plano de trabalho com a formação e/ou atividades docentes do candidato; 
e) Aproximação do plano de trabalho com a área objeto do concurso; 
f) Articulação do plano de trabalho entre as dimensões ensino, pesquisa e extensão; 
g) Atualidade do plano de trabalho relativa à área em que se insere. 

14.10. A apresentação do Plano de Trabalho será registrada em vídeo e áudio e poderá ser 
utilizada para aferição posterior dos resultados da Banca Examinadora pela Comissão 
responsável pela execução do Concurso. 
14.11. O plano de trabalho apresentado pelo candidato, se aprovado, será acompanhado 
semestralmente durante todo o período de estágio probatório através de relatórios. 
14.12. Para cada minuto a menos ou cada minuto a mais, do tempo estipulado para realização 
da prova de apresentação do plano de trabalho, será subtraído 01 (um) décimo da nota do 
candidato nesta etapa do certame. 

 
15. DA PROVA DE TÍTULOS 
15.1. A prova de títulos, última fase do concurso, avaliará as atividades e os títulos citados e 
comprovados, obtidos pelo candidato nos últimos 5 (cinco) anos, conforme a Tabela de 
Pontuação para Julgamento de Títulos e de Currículo (Anexo IV), dos candidatos aprovados 
nas fases anteriores. 
15.2. Será atribuída nota zero (0) ao candidato que não enviar no ato de inscrição essa 
comprovação em pdf. 
15.3. Os títulos apresentados serão organizados, para efeito de julgamento, de acordo com o 
ordenamento da Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos e de Currículo Específico. 
15.4. O julgamento da prova de títulos será realizado pela Banca Examinadora, de acordo com 
os critérios constantes deste Edital (Anexo IV), atribuindo-se a cada candidato a nota mediante 
o somatório dos pontos obtidos por ele em cada um dos itens e subitens que compõem a 
Tabela de Pontuação para Julgamento de Títulos e de Currículo específico. Na sequência, de 
acordo com o sistema americano de pontuação, será atribuída a pontuação 10 (dez) ao 
candidato que apresentar maior pontuação na prova de títulos e, aos demais candidatos, serão 
atribuídas notas proporcionais à maior pontuação. 
15.5. A nota atribuída será registrada em formulário próprio e entregue ao presidente da 
Comissão Local, responsável por sua guarda. 
15.6. Para fins de enquadramento da produção científica do candidato no perfil de atuação do 
concurso, quando aplicável, será utilizada a classificação estabelecida pelo Sistema Qualis da 
CAPES em vigência na Plataforma Sucupira. 

 
16. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO RESULTADO FINAL 
16.1. Realizadas todas as fases do Concurso Público para o Cargo de Professor Universitário, 
a Comissão Local divulgará o resultado final em sessão pública virtual, contendo os 
julgamentos da prova escrita, da prova didática, do plano de trabalho e da prova de títulos, em 
dia e horário previsto no cronograma, divulgado no momento de instalação dos trabalhos, e 
submeterá seu relatório à apreciação da Comissão Executora, especificando as notas 
atribuídas, conforme o presente Edital e a classificação final dos candidatos. 
16.2. As notas da prova escrita, da prova didática e da prova do plano de trabalho serão 
obtidas pela média aritmética dos valores atribuídos aos candidatos por examinador, 
considerando-se, na média de cada prova, até 02 (duas) casas decimais. Serão consideradas 
as regras de arredondamento conforme a Resolução nº 886/66 do IBGE. 
16.3. A nota final será o resultado da média ponderada das notas, obtida da seguinte forma: 
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a) Prova escrita, peso 4,0 (quatro); 
b) Prova didática, peso 3,0 (três); 
c) Prova do plano de trabalho, peso 1,0 (um); 
d) Prova de títulos, peso 2,0 (dois). 

 
16.4. Em caso de empate, será obedecida a seguinte ordem de critérios de desempate de 
candidatos: 

I. tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, 
conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso);  
II. maior nota na prova escrita; 
III. maior nota na prova didática; 
IV. maior nota na prova de títulos; 
V. Ter sido jurado – Lei Federal n.º 11.689/2008 que alterou o art.440 do CPP. 

16.5. O Resultado Final do Concurso será publicado em duas listagens, sendo uma listagem 
com a posição geral de classificação de todos os candidatos, inclusive dos PCDs e outra 
listagem exclusiva dos PCDs com a ordem de classificação destes candidatos apenas entre os 
demais candidatos com deficiência. 
16.6. Os candidatos aprovados serão listados em ordem decrescente, considerando-se duas 
casas decimais na média final, utilizando-se da regra universal de arredondamento. 

 
17. DO RECURSO CONTRA O RESULTADO 
17.1. O candidato, a partir da divulgação do resultado final do Concurso, poderá interpor 
recurso no período provável constante no cronograma (Anexo III) deste Edital. 
17.2. O recurso deverá ser preenchido através de link próprio disponibilizado no endereço 
eletrônico de cada Unidade de Educação/Campus responsável pela realização do Concurso e 
encaminhado à Comissão Coordenadora, conforme modelo Anexo VII. 
17.3. Os recursos, porventura interpostos, deverão ser julgados pela Comissão Coordenadora, 
ouvida a Comissão Executora, Comissão Local e Banca Examinadora quando for o caso, e 
divulgados seus resultados no endereço de cada Unidade de Educação/Campus responsável 
pela realização do Concurso. 
17.4. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Edital não 
serão avaliados. 

 
18. DA HOMOLOGAÇÃO 
18.1. Expirado o prazo de recurso ou julgados todos os recursos interpostos e divulgados seus 
resultados, a Comissão Executora, encaminhará a lista de classificados à Comissão 
responsável pela coordenação do Concurso Público para Professor Universitário da UPE, que 
enviará à Reitora da Universidade de Pernambuco para a devida apreciação pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e Conselho Universitário – CONSUN, a fim de, 
posteriormente, ser homologada através de Portaria Conjunta SAD/UPE e publicada no Diário 
Oficial do Estado.  

 
19. DA NOMEAÇÃO  
19.1. Os candidatos aprovados terão suas nomeações publicadas no Diário Oficial do Estado 
de Pernambuco, obedecendo-se à ordem de classificação final e ao quantitativo das vagas 
constantes no Anexo I, deste Edital. 
19.2. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 
concurso público para Professor Universitário, valendo, para esse fim, a homologação e a 
nomeação publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 
19.3. A nomeação seguirá a rigorosa ordem classificatória, observando-se as disposições 
legais pertinentes.  
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20. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 
20.1. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação no Diário 
Oficial do Estado de Pernambuco do Edital de homologação do seu resultado, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e 
do Conselho Universitário – CONSUN da Universidade de Pernambuco – UPE, na forma 
preceituada no Art. 37, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
21. DA INVESTIDURA NO CARGO 
21.1. Requisitos e documentos para posse: 

 
a) Ter sido aprovado e classificado neste concurso público; 
b) Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da 
Constituição Federal e na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de 
abril de 1972;  
c) Na data da posse, atender aos requisitos da função a que concorreu; 
d) Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino, 
excetuando-se as condições exigidas ao estrangeiro; 
e) Estar quite com as obrigações eleitorais, excetuando-se a condição exigida aos 
estrangeiros; 
f) Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado civilmente; 
g) Além dos requisitos já estabelecidos, o candidato contratado deverá apresentar: 

I. PIS ou PASEP (se já for cadastrado); 
II. 02 (duas) fotos 3x4 iguais e recentes; 
III. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
IV. Declaração de não possuir vínculo profissional com dedicação exclusiva em 
instituições governamentais.  

h) Esteja apto física e mentalmente para o exercício da função, conforme julgamento 
procedido pelo Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho, da 
Secretaria de Administração (SAD); 
i) Estar inscrito e atualizado com as obrigações legais do órgão fiscalizador da profissão, 
apresentar a identidade profissional para o exercício de sua Profissão, quando for o caso; 
j) Apresentar comprovante de graduação e de pós-graduação, exigidos para investidura no 
cargo, nos requisitos do perfil do candidato, certificados por Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo Ministério de Educação. 
k) Apresentar declaração que comprove a não acumulação ilegal de cargos, empregos, 
funções públicas e de proventos, mesmo na inatividade, exceto aqueles permitidos pela 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
l) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por 
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 
m) Atender a convocação para a posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da publicação da nomeação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 

21.2. O candidato classificado tomará posse no cargo para o nível inicial da classe da vaga 
concorrida, mediante ato a ser realizado na Universidade de Pernambuco- UPE. 
21.3. O candidato convocado que não entrar em exercício no prazo legal terá o seu ato de 
nomeação tornado sem efeito, sem a exceção do disposto, sendo chamado o candidato de 
classificação imediatamente inferior. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1. O candidato aprovado no Concurso Público para Professor Universitário da Universidade 
de Pernambuco, além da docência (graduação e pós-graduação), que incluem atividades de 
integração ensino-serviço-comunidade e de supervisão e orientação de estágios curriculares e 
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não curriculares, exercerá, também, funções de pesquisa, extensão e gestão, inclusive 
assistenciais, quando for o caso, bem como as incumbências previstas no Art. 13, da Lei nº 
9.394/96 e nas demais normas e legislação em vigor. 
22.2. A convocação dos candidatos aprovados e classificados será feita pela Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP da Universidade de Pernambuco,  através de 
comunicado realizado por e-mail, com confirmação de resposta, e quando não, através de 
comunicado realizado por telegrama e/ou via contato telefônico. 
22.3. O candidato aprovado neste concurso fará parte do Quadro Próprio de Pessoal 
Permanente da Universidade de Pernambuco, devendo desenvolver suas atribuições 
profissionais, conforme consta a distribuição de vagas no Anexo I. Em caso de necessidade e 
interesse da UPE, poderá ministrar aulas em quaisquer unidades da UPE, atendendo os cursos 
e áreas do conhecimento para o qual prestou concurso, para fazer cumprir o disposto no artigo 
12, § 2º; e 13, da Lei Complementar Estadual nº 101/2007, e no que couber, o disposto 
previsto no artigo 155, I e II, do Regimento Interno da UPE. 

22.3.1. O Professor Universitário em estágio probatório deverá cursar módulo obrigatório do 
Prodocência (Programa de Formação Permanente de Docentes da UPE), que trabalhará 
subsídios para a atuação profissional. 
22.3.2 O Professor Universitário em estágio probatório não poderá concorrer ao Edital 
interno de Remoção (Remoção de Docentes entre Unidades de Educação da UPE). 

22.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades em documentos, mesmo que verificada 
a qualquer tempo, acarretará o cancelamento da inscrição no Concurso Público para Professor 
Universitário e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal pertinentes. 
22.5. O título de pós-graduação deverá ser oriundo de curso realizado por Instituição de Ensino 
Superior e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação ou Conselhos Estaduais de Educação. 
22.6. O portador de título de graduação e pós-graduação obtido no exterior deverá apresentar 
comprovante de revalidação correspondente, expedido por Instituição de Ensino Superior 
oficial brasileira, na forma da legislação, acompanhado de tradução juramentada. 
22.7. A Universidade de Pernambuco - UPE não se responsabilizará por prejuízo de qualquer 
ordem causado ao candidato, decorrente de: 

a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos–ECT, por razões 
diversas e/ou de fornecimento do endereço errado do candidato; 
d) endereço de e-mail informado incorretamente ou desativado; 
e) correspondência recebida por terceiros. 

22.8. Os documentos enviados no ato da inscrição, assim como aqueles gerados durante a 
realização do concurso ficarão sob a guarda da Unidade promotora do Concurso Público para 
Professor Universitário que enviará cópias às Pró-Reitoria Administrativa e de Graduação, por 
um interregno de dez anos, em observância aos dispositivos da Legislação em vigor. 
22.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento diário das publicações 
referentes ao certame, inclusive toda e qualquer retificação relativa ao Edital em pauta, na 
página http://www.upe.br/concursos. 
22.10. O candidato deverá manter atualizado os seus dados pessoais e seu endereço, através 
do envio de e-mail para o correio eletrônico cpca.comissao@upe.br, enquanto estiver 
participando do Concurso, até 48h da divulgação do resultado final. São de inteira 
responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço. 
22.11. Após a homologação do resultado do concurso e durante sua vigência, os candidatos 
classificados deverão manter seus endereços atualizados junto à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento de Pessoas-PRODEP, para efeito de futuras convocações, através do correio 
eletrônico documentosconcursos@upe.br. 
22.12. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não 
atualização de seus dados pessoais e de seu endereço. 
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22.13. Em caso de dúvidas sobre o processo o candidato poderá entrar em contato com a 
CPCA através do e-mail cpca.comissao@upe.br e do telefone (81) 3183-4000. 
22.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora deste Concurso 
Público de Provas e Títulos para Docente. 
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ANEXO I- VAGAS, REQUISITOS DE INGRESSO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS 

 
 
 

CAMPUS SANTO AMARO (RECIFE): FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS- FCM 
Perfil de Atuação Curso Função/Categoria VCG PCD TOTAL Regime de 

Trabalho 
Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós-graduação 
Pediatria–Neonatologia– 

Puericultura, 
Assistência Médica; Alojamento 

Conjunto e Berçário com 
Orientação de Graduandos, 

Internos e Residentes 
Discussão clínica–Metodologia 

Ativa 

 
 
 

Medicina 

 
 
 

Assistente 

 
 
 
 

01 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
02 

 
 
 

40H 

 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

Mestrado na Área de Saúde 
com Residência Médica em 
Pediatria; ou Mestrado na 

Áreade Saúde com 
Residência Médica 
em Neonatologia 

Obstetrícia e Ginecologia 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Assistência 
Médica em Tocoginecologia 

com Orientação de 
Graduandos, Internos e 

Residentes 
Discussão Clínica– 
Metodologia Ativa 

 
 
 

Medicina 

 
 
 

Adjunto 

 
 
 

01 

 
 
 

0 

 
 
 

01 

 
 
 

40H 

 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

 
Doutorado na Área de Saúde 
com Residência Médica em 

Tocoginecologia 

Mastologia 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Assistência 
Médica em mastologia com 
Orientação de Graduandos, 

Internos e Residentes 
Discussão Clínica– 
Metodologia Ativa 

 
 
 
 

Medicina 

 
 
 
 

Assistente 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

40H 

 
 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

 
 

Mestrado na Área de Saúde 
com Residência Médica em 

Mastologia 



Atualizado em 30/05/2022.  

 
 

Cirurgia Geral e Abdominal 
Cirurgia doTrauma 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Assistência 
Médica em cirurgia geral e 
Abdominal com Orientação 
de Graduandos, Internos e 

Residentes. Discussão 
Clínica – ATLS –Metodologia 

Ativa 

 
 
 
 

 
Medicina 

 
 
 
 

 
Adjunto 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 
40H 

 
 
 
 

 
Bacharelado 

em Medicina 

 

Doutorado na Área de Saúde 
com Residência em Cirurgia 

Geral; Doutorado na Área de 
Saúde com Residência em 

Cirurgia Abdominal 

Otorrinolaringologia 
Ambulatório com 

Estudantes; Orientação de 
Graduandos, Internos e 
Residentes; Discussão 

Clínica –Metodologia Ativa 

 
 
 
 

Medicina 

 
 
 
 

Adjunto 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
0 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

40H 

 
 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

Doutorado na Área de Saúde 
com Especialização ou 
Residência Médica em 
Otorrinolaringologia 

Anatomia Patológica 
Orientação de Práticas 

de Graduandos, 
Internos e Residentes 

Discussão Clínica– 
Metodologia Ativa 

 
 
 

Medicina 

 
 
 

Adjunto 

 
 
 

01 

 
 
 

0 

 
 
 

01 

 
 
 

40H 

 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

Doutorado na Área de Saúde 
com Especialização ou 

Residência em Anatomia 
Patológica 

Doenças Infecto-Contagiosas 
e Parasitárias 

Assistência Médica em DIP 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Orientação de 
Graduandos, Internos e 
Residentes; Discussão 
Clínica –Metodologia 

Ativa 

 
 
 

Medicina 

 
 
 

Adjunto 

 
 
 

01 

 
 
 

0 

 
 
 

01 

 
 
 

40H 

 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

 

Doutorado na Área de Saúde 
com Especialização ou 

Residência em Infectologia 
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Hematologia 
Assistência 
Médica em 

Hematologia 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Orientação de 
Graduandos, Internos e 
Residentes; Discussão 
Clínica –Metodologia 

Ativa 

 
 
 

Medicina 

 
 
 

Adjunto 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
0 

 
 

 
01 

 
 
 

40H 

 
 
 

Bacharelado 
em Medicina 

 

Doutorado na Área de Saúde 
com Especialização ou 

Residência em Hematologia 

Total de vagas: 08 01 09  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Pediatria – 1- História clínica perinatal e exame físico do recém-nascido; 

Neonatologia - 2- Hipóxia e Reanimação; 
Puericultura 3-Atendimento ao Recém-nascido na sala de parto; 

Assistência Médica; 4- Doenças Infecciosas Perinatais; 
Alojamento Conjunto e 5-Aleitamento Materno; 

Berçário com 6-Problemas respiratórios do recém-nascido; 
Orientação de 7- Icterícia Neonatal; 

Graduandos, Internos e 8-Distúrbios metabólicos do recém-nascido; 
Residentes 9- Problemas neurológicos do recém-nascido; 

Discussão Clínica– 10- Recém-nascido Pré-termo. 
Metodologia Ativa  

Obstetrícia e 1- Anticoncepção; 
Ginecologia; Estágio 2- Distúrbios hipertensivos da gestação; 

Curricular Obrigatório. 3- Diabetes gestacional; 
Assistência Médica em 4- Avaliação da vitalidade fetal; 
Tocoginecologia com 5- Cuidados do pré-natal na Atenção Básica; 

Orientação de 6- Urgência e Emergência em Obstetrícia e Ginecologia; 
Graduandos, Internos e 7- Assistência ao trabalho de parto; 

Residentes 8- Infecções perinatais: sífilis, HIV, toxoplasmose; 
Discussão Clínica– 9- Climatério; 
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Metodologia Ativa 10- Neoplasias benignas do útero e do ovário. 

Mastologia 
Estágio Curricular 

Obrigatório; Assistência 
Médica em Mastologia 

com Orientação de 
Graduandos, Internos e 

Residentes 
Discussão Clínica– 
Metodologia Ativa 

1- Aspectos anatomo-patológicos em câncer de mama; 
2- Diagnóstico, estadiamento, tratamento cirúrgico do câncer de mama; 
3- Epidemiologia em câncer de mama; 
4- Exames de imagens em mastologia, indicação, interpretação e indicação de biópsias; 
5- Lesões não palpáveis da mama; 
6- Lesões precursoras do câncer de mama; 
7- Manejo de mulheres de alto risco para câncer de mama; 
8- Metástases em câncer de mama; 
9- Patologias benignas da mama; 
10- Situações especiais de câncer de mama: gravidez, mulher idosa, mulher jovem. 

Cirurgia Geral e 1- Hérnias da parede abdominal; 
Abdominal 2- Resposta Endócrina, Metabólica e Imunológica ao Trauma; 

Cirurgia do Trauma 3- Princípios Hematológicos em Cirurgia; 
Estágio Curricular 4- Queimaduras; 

Obrigatório; Assistência 5- ATLS; 
Médica em Cirurgia 6- Cicatrização de feridas; 

Geral e Abdominal com 7- Cirurgia no idoso; 
Orientação de 8- Ética em cirurgia; 

Graduandos, Internos e 9- Complicações pós-operatórias; 
Residentes. Discussão 10- Pré-operatório. 

Clínica – ATLS –  

Metodologia Ativa  

Otorrinolaringologia 
Ambulatorio com 

Estudantes; Orientação 
de Graduandos, 

Internos e Residentes; 
Discussão Clínica – 
Metodologia Ativa 

1 - Doenças da orelha externa; 
2- Otite média aguda e secretora; 
3- Otite média crônica; 
4- Surdez neurossensorial; 
5- Vestibulopatias periféricas; 
6- Rinossinusites; 
7 - Síndrome do respirador bucal; 
8- Faringotonsilites; 
9- Disfonias; 
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 10- Câncer de laringe. 

Anatomia Patológica 
Orientação de Práticas 

de Graduandos, 
Internos e Residentes 

Discussão Clínica– 
Metodologia Ativa 

1- Patologia Benigna da Mama; 
2- Patologia Maligna da Mama; 
3- Patologia da Tireoide; 
4-Tumores Cerebrais; 
5-Linfoma de Hodgkin; 
6- Linfoma não Hodgkin; 
7- Câncer de Pele (CBC, CEC e Melanoma); 
8- Doenças Inflamatórias Intestinais; 
9- Tumores Intestinais; 
10- Doenças pulmonares. 

Doenças Infecto- 1- Doenças exantemáticas; 
Contagiosas e 2- Hepatites virais; 
Parasitárias 3- Micoses sistêmicas; 

Assistência médica em 4- Doenças sexualmente transmissíveis; 
DIP 5- Tuberculose; 

Estágio Curricular 6- AIDS adulto; 
Obrigatório; Orientação 7- AIDS pediátrico; 

de Graduandos, 8- Adenomegalia febril; 
Internos e Residentes; 9- Infecção hospitalar; 

Discussão Clínica – 10- Antibioticoterapia. 
Metodologia  

Ativa  

Hematologia 1- Hematopoese: - Medula óssea - Composição do tecido sanguíneo - Eritropoese, Leucogênese, 
Assisência Médica em Trombopoese; 

Hematologia 2- Fase pré-analítica do Hemograma; 
Estágio Curricular 3- Fase analítica do hemograma: 

Obrigatório; Orientação - Hemograma não-automatizado e automatizado; 
de Graduandos, Internos - Emissão de resultados e comentários técnicos; 
e Residentes; Discussão - Valores de referência; 
Clínica – Metodologia - Controle de qualidade em hematologia; 

Ativa 4- Eritrócitos: 
 - Eritropoiese e Síntese de Hemoglobina; 
 - Alterações morfológicas dos eritrócitos; 
 - Interpretação laboratorial do eritrograma; 
 - Anemias microcíticas e hipocrômicas; 
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 - Anemias normocíticas e normocrômicas; 
- Anemias macrocíticas megaloblásticas e não-megaloblásticas; 
5- Leucócitos: 
- Gênese leucocitária; 
- Leucócitos normais do sangue periférico: morfologia e funções; 
- Interpretação laboratorial do leucograma; 
- Leucograma nos processos infecciosos e inflamatórios; 
6- Plaquetas: 
- Avaliação qualitativa e quantitativa das plaquetas e sua interpretação no hemograma; 
7- Neoplasias Hematológicas: 
- Hemograma, Mielograma, Citoquímica, Citometria de Fluxo, Citogenética; 
8- Leucemias: Gênese e classificações; 
9- Diagnóstico laboratorial das principais leucemias e outras mielodisplasias; 
10- Hemostasia: - Hemostasia, Coagulação e Fibrinólise. 

 
 
 

CAMPUS SANTO AMARO (RECIFE): FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- FENSG 
Perfil de Atuação Curso Função/ 

Categoria 
VCG PCD TOTAL Regime de 

Trabalho 
Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós- 
Graduação 

Processo do cuidar em 
Enfermagem ao Paciente 

Crítico 

Bacharelado 
em 

Enfermagem 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado em 
Enfermagem; 
ou Doutorado 

na Área de 
Ciências da 

Saúde 
Processo do Cuidar em 

Enfermagem ao 
Paciente Clínico e 

Cirúrgico 

Bacharelado 
em 

Enfermagem 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado em 
Enfermagem; 
ou Doutorado 

na Área de 
Ciências da 

Saúde 
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Processo do Cuidar em Bacharelado Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em Doutorado em 
Enfermagem em Saúde em      Enfermagem Enfermagem; 

da Mulher Enfermagem       ou Doutorado 
        na Área de 
        Ciências da 
        Saúde 

Processo do Cuidar em Bacharelado Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em Doutorado em 
Enfermagem em Saúde em      Enfermagem Enfermagem; 

da Criança e do Enfermagem       ou Doutorado 
Adolescente        na Área de 

        Ciências da 
        Saúde 

Fundamentos da Licenciatura Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura ou Doutorado em 
Sociologia; Teoria em Ciências      Bacharelado em Ciências Ciências Sociais; 

Sociológica Clássica; Sociais      Sociais; ou Licenciatura em ou Doutorado 
Metodologia do Ensino das       Sociologia em Sociologia 

Ciências Sociais; 
Desigualdade Social; 

Mudança Social 

        

Pesquisa Social, Teoria Licenciatura      Licenciatura ou Doutorado em 
Antropológica Clássica; Teoria em Ciências Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em Ciências Ciência Política; 

Antropológica Sociais      Sociais ou Sociologia ou Doutorado 
Contemporânea; Teoria        em 
Política Clássica; Teoria        Antropologia; 

Política Contemporânea;        ou Doutorado 
Estado, Governo e Sociedade;        em Sociologia; 

Antropologia Política        ou Doutorado 
        em Ciências 
        Sociais 

Fundamentos do Cuidar Bacharelado Adjunto 02 01 03 40H Bacharelado em Doutorado em 
em Enfermagem em      Enfermagem Enfermagem; ou 

 Enfermagem       Doutorado na Área 
        de Ciências da Saúde 

Total de vagas: 08 04 12  
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*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 

 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 

 
Processo do Cuidar em Enfermagem 

ao Paciente Crítico 

1- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente politraumatizado no 
atendimento pré-hospitalar e hospitalar; 
2- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente clínico em unidade de 
emergência; 
3- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico em situações 
neurológicas; 
4- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico com lesões de pele 
e lesões por pressão; 
5- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico em hemoterapia: 
critérios no manuseio e na infusão; 
6- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico sob cuidados 
paliativos; 
7- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico em desequilíbrio 
hidroeletrolítico e metabólico na unidade de emergência; 
8- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com distúrbios 
cardiovasculares e respiratórios; 
9- Sistematização da Assistência de Enfermagem no atendimento ao potencial doador 
de órgãos; 
10- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico em terapia renal 
substitutiva. 

Processo do Cuidar em Enfermagem 
ao Paciente Clínico e Cirúrgico 

1- Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória; 
2- Prevenção e controle das infecções do sítio cirúrgico; 
3- Boas práticas no processamento de produtos para a saúde; 
4- Segurança do paciente e Cirurgia Segura; 
5- Sistematização da Assistência de Enfermagem na Recuperação Anestésica; 
6- Sistematização da Assistência de Enfermagem nas situações clínicas e cirúrgicas 
relacionadas ao Sistema Respiratório; 
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 7- Sistematização da Assistência de Enfermagem nas situações clínicas e cirúrgicas 
relacionadas ao Sistema Cardiovascular; 
8- Sistematização da Assistência de Enfermagem nas situações clínicas e cirúrgicas 
relacionadas ao Sistema Digestório; 
9- Sistematização da Assistência de Enfermagem nas situações clínicas e cirúrgicas 
relacionadas ao Sistema Renal; 
10- Sistematização da Assistência de Enfermagem nas situações clínicas e cirúrgicas 
relacionadas ao Sistema Neurológico. 

Processo do Cuidar em Enfermagem 1-A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde Integral da Mulher; 
em Saúde da Mulher 2- O cuidado de enfermagem à mulher na prevenção às Infecções Sexualmente 

 Transmissíveis (IST); 
 3-A   atenção   à   Saúde   da   Mulher   frente   ao   planejamento,   direitos   sexuais   e 
 reprodutivos; 
 4- O impacto da Atenção Integral à Saúde da Mulher na prevenção e controle do câncer 
 ginecológico; 
 5- Sistematização da Assistência de Enfermagem na consulta do pré-natal, pós-natal e 
 ginecológica; 
 6- Sistematização da Assistência de Enfermagem no trabalho de parto, parto e 
 puerpério, com enfoque no recém-nascido e família; 
 7- Sistematização da Assistência de enfermagem no apoio ao Aleitamento Materno; 
 8- Sistematização da Assistência de Enfermagem à mulher e seu filho durante o 
 puerpério imediato (RPA) e Alojamento Conjunto; 
 9- O cuidado de enfermagem à mulher vítima de violência sexual, doméstica e aborto; 
 10- O cuidado de enfermagem à população LGBTQIA+. 

Processo do Cuidar em Enfermagem 1- Políticas Públicas na Atenção Integral à saúde do recém-nascido, criança e 
em Saúde da Criança e do Adolescente adolescente; 

 2- O cuidado de enfermagem ao recém-nascido, criança e adolescente no contexto da 
 Atenção Básica à Saúde; 
 3- Semiologia e semiotécnica do recém-nascido, criança e adolescente; 
 4- Processo de crescimento e desenvolvimento do nascimento à adolescência; 
 5-Sistematização   da   Assistência   de   Enfermagem   ao   recém-nascido,   criança   e 
 adolescente nas doenças infectocontagiosas; 
 6-Sistematização   da   Assistência   de   Enfermagem   ao   neonato   em   situação   de 
 prematuridade; 
 7-   Sistematização   da   Assistência   de   Enfermagem   ao   recém-nascido,   criança   e 
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 adolescente nas situações clínicas; 
8- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao recém-nascido, criança e 
adolescente nas situações cirúrgicas; 
9- O cuidado de enfermagem à criança e ao adolescente nas situações de violência; 
10- Enfermagem na Atenção Integral à saúde do escolar. 

Fundamentos da Sociologia; Teoria 
Sociológica Clássica; Metodologia do 

Ensino das 
Ciências Sociais; 

Desigualdade Social; Mudança Social 

1- As Ciências Sociais e a perspectiva sociológica: dimensões conceituais, históricas e 
teórico-metodológicas; 
2- Contribuições dos conceitos fundamentais da Sociologia para compreensão da 
realidade social; 
3- A importância das teorias sociológicas na formação do cientista social; 
4- As contribuições das teorias sociológicas na formação do docente em Ciências 
Sociais; 
5- O ensino da Sociologia no sistema educacional brasileiro: contextos históricos e 
debates; 
6- Metodologia de Ensino em Ciências Sociais e as novas concepções sobre o ensino da 
Sociologia no Brasil; 
7- As teorias da mudança social e sua importância para as ciências sociais; 
8- As questões da desigualdade e da estratificação social; 
9- A construção social da pobreza; 
10- Desenvolvimento e desigualdade social no Brasil. 

Pesquisa Social, Teoria Antropológica 
Clássica; Teoria Antropológica 

Contemporânea; Antropologia Política; 
Teoria Política Clássica; Teoria Política 

Contemporânea; Estado, Governo e 
Sociedade 

1- Metodologia de pesquisa nas ciências sociais; 
2- Métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais: as abordagens quantitativa, 
qualitativa e estratégias multimétodo; 
3- A importância das teorias para formação e desenvolvimento do pensamento 
antropológico no mundo ocidental; 
4- O pensamento antropológico pós-1960 e as perspectivas pós-modernas; 
5- A relação analítica entre cultura e política como categorias de análise social; 
6- As contribuições dos contratualistas à teoria política; 
7- Democracia representativa e democracia direta; 
8- Federalismo e sua relação com as políticas públicas; 
9- As relações entre as desigualdades e a democracia; 
10- Participação política e suas múltiplas formas. 
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CAMPUS SANTOAMARO (RECIFE): INSTITUTODE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-ICB 
Perfil de Atuação Curso Função/Categoria VCG PCD TOTAL Regime 

de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Biofísica/Física Ciências 
Biológicas, 

Enfermagem, 
Medicina, 

Odontologia e 
Terapia 

Ocupacional 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas; 
ou Bacharelado ou 

Licenciatura na Área 
de Saúde ou na Área 

de Exatas 

Doutorado em Ciências 
Biológicas; ou Doutorado 

na Área de Ciências da 
Saúde; ou Doutorado na 

Área das 
Ciências Exatas 

Micologia Básica, Micologia 
Médica e Fungos 
Fitopatogênicos 

Ciências 
Biológicas, 

Enfermagem, 
Medicina e 

Odontologia 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas; 
ou Bacharelado em 

Biomedicina; ou 
Enfermagem; 

ou Farmácia; ou 
Medicina 

Doutorado em Micologia; 
ou Doutorado na Área de 

Ciências Biológicas; ou 
Doutorado na Área de 

Ciências da Saúde 

 

 
 

Fundamentos do Cuidar 
em Enfermagem 

1- Método Clínico: anamnese e exame físico; 
2- Ações de prevenção e controle das Infecções  Relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS); 
3- Princípios e cuidados de enfermagem no preparo, cálculo e administração segura de 
medicamentos; 
4- Princípios e cuidados de enfermagem no processo cicatricial e coberturas; 
5- Princípios e cuidados de enfermagem no cateterismo nasogástrico, nasoenteral, 
vesical e retal; 
6- Sistematização da Assistência de Enfermagem no Sistema Respiratório; 
7- Sistematização da Assistência de Enfermagem no Sistema Cardiovascular; 
8-Sistematização da Assistência de Enfermagem no Sistema Digestório; 
9- Sistematização da Assistência de Enfermagem no Sistema Renal; 
10- Sistematização da Assistência de Enfermagem no Sistema Neurológico. 
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Práticas Supervisionadas e 
Estágios Curriculares em 

Terapia Ocupacional; 
Grupos e Instituições em 

Terapia Ocupacional; 
Desenvolvimento da Pessoa 

em Terapia Ocupacional; 
Inclusão Social e 

Acessibilidade em Terapia 
Ocupacional; Bioética, 

Deontologia e Ética 
Profissional em Terapia 
Ocupacional; Sociologia, 

Antropologia, 
Empreendedorismo e Gestão; 

Ensino em Serviço 

Terapia 
Ocupacional, 
Medicina e 

Ciências 
Biológicas 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Terapia Ocupacional 

Doutorado na Área de 
Ciências da Saúde; ou 
Doutorado na Área de 

Ciências Humanas 

Bases da Neurologia Aplicada 
à Terapia Ocupacional; 

Intervenções da Terapia 
Ocupacional na Saúde da 
Criança e do adolescente; 
Intervenções da Terapia 
Ocupacional na Saúde da 

Pessoa Idosa; Intervenções da 
Terapia Ocupacional na Saúde 

do Adulto; Intervenções da 
Terapia Ocupacional na Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial; 

Estratégias do Terapeuta 
Ocupacional na Saúde 

Coletiva; Estratégias do 
Terapeuta Ocupacional na 
SaúdeFuncional; Ensino em 

Serviço, Práticas 
Supervisionadas e Estágios 

Curriculares em Terapia 
Ocupacional. 

Terapia 
Ocupacional 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Terapia Ocupacional 

Doutorado na Área de 
Ciências da Saúde; 

Doutorado na Área de 
Ciências Humanas 
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Bases da Terapia Ocupacional; 
Práticas Observacionais; 

Estudos das áreas do 
Desempenho Ocupacional; 

Recursos Terapêuticos e 
Tecnologias Assistivas; 
Processos de Avaliação, 

Intervenção e Planejamento 
dos Processos Terapêutico- 

Ocupacionais; Ensino em 
Serviço, Práticas 

Supervisionadas e Estágios 
Curriculares 

em Terapia Ocupacional. 

Terapia 
Ocupacional 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Terapia Ocupacional 

Doutorado na Área de 
Ciências da Saúde; ou 
Doutorado na Área de 

Ciências Biológicas 

Total de vagas: 05 02 07  

 

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
 

Biofísica/Física 1- Bases físicas da carcinogênese; 
2- Permeabilidades, gradientes e fluxos através da membrana plasmática no potencial de repouso e 
no potencial de ação; 
3- Efeitos moleculares, celulares e somáticos das radiações excitantes e ionizantes; 
4- Endoscopias, laparoscopia, cateterismo cardíaco, fototerapia, termoterapias, eletroterapias, 
eletroestimulação neuromuscular, TENS, radioterapia, radiocirurgia, litotripsia, hemodiálise e diálise 
peritoneal como técnicas biofísicas de estudo e de tratamento; 
5- Microscopia, espectrofotometria, centrifugação, eletroforese, diálise, cromatografia, pHmetria, 
radioimunoensaio e imunofluorescência como técnicas biofísicas de estudo e de diagnóstico; 
6- Fotografia, endoscopia, laparoscopia, ecografia, dopplerfluxometria, mapeamento cerebral e 
ressonância magnética nuclear como técnicas biofísicas de estudo e de diagnóstico; 
7- Radiografia convencional, radiografia digital, cateterismo cardíaco, densitometria por dupla 
emissão de raios X, tomografia computadorizada, cintilografia, SPECT-CT, SPECT-MR e tomografia por 
emissão de pósitrons como técnicas biofísicas de estudo e de diagnóstico; 
8- Eletroencefalografia, potencial evocado, mapeamento cerebral, eletroneuromiografia, 
eletrocardiografia, holter e teste ergométrico como técnicas biofísicas de estudo e de diagnóstico; 
9- Física de radiações, desintegração nuclear, dosimetria e radioproteção; 
10-Física do LASER, LED, som e ultrassom. 

Micologia Básica, 
Micologia Médica e 

Fungos Fitopatogênicos 

1-Importância econômica dos fungos e Morfologia do sistema vegetativo; 
2-Fisiologia dos fungos; 
3-Classificação e reprodução dos fungos; 
4-Fungos Fitopatógenos; 
5- Micoses Superficiais; 
6- Dermatofitoses: Morfologia, Fisiologia e Aspectos Clínicos; 
7-Leveduroses; 
8-Micoses Subcutâneas: Esporotricose, Cromomicose e Micetoma; 
9-MicoSistêmicas PCM e Histoplasmose; 
10-Micoses Oportunistas Criptococcose e Aspergilose. 

Práticas 
Supervisionadas e 

Estágios Curriculares 
em Terapia 

Ocupacional; Grupos 

1- Antropologia e sociologia da saúde para Terapia Ocupacional; 
2- Estrutura e funcionamento da Instituição Hospitalar Atual – SUS e Suplementar/Privado; 
3- A saúde e seus determinantes sociais: implicações da Terapia Ocupacional; 
4-Compreensão do Modelo Biopsicossocial proposto pela Organização Mundial da Saúde para 
identificar a relação saúde, doença e ambiente; 
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e Instituições em 5-Deontologia e ética profissional em Terapia Ocupacional; 
Terapia Ocupacional; 6-Desenvolvimento da pessoa, inclusão social e acessibilidade: ações da Terapia Ocupacional; 
Desenvolvimento da 7-Política Pública em Saúde Mental e Atuação profissional terapeuta ocupacional na RAPS; 
Pessoa em Terapia 8-Empreendedorismo e Gestão no âmbito da saúde; 

Ocupacional; Inclusão 9-Abordagens grupais aplicadas à saúde: ações do terapeuta ocupacional; 
Social e 10-Práticas e intervenções do terapeuta ocupacional em serviços para o cuidado em saúde mental. 

Acessibilidade em  

Terapia  

Ocupacional; Bioética,  

Deontologia e Ética  

Profissional em Terapia  

Ocupacional; Sociologia,  

Antropologia,  

Empreendedorismo e  

Gestão; Ensino em  

serviço  

Bases da Neurologia 1-Terapia Ocupacional: Disfunção e abordagens na Reabilitação Neurológica; 
Aplicada à Terapia 2-A terapia ocupacional nos processos de adoecimento, internação, dor, cuidados paliativos, 

Ocupacional; atendimento domiciliar, alta e morte; 
Intervenções da Terapia 3-A assistência social e o papel de Terapeuta Ocupacional; 
Ocupacional na Saúde 4-Terapia Ocupacional e as disfunções ocupacionais; 

da Criança e do 5-Terapia ocupacional em saúde mental; 
adolescente; 6-Terapia ocupacional e a integração sensorial; 

Intervenções da Terapia 7-Terapia ocupacional na atenção à saúde da criança e do adolescente; 
Ocupacional na Saúde 8-Terapia ocupacional na atenção ao idoso; 

da Pessoa Idosa; 9-Raciocínio profissional na prática clínica do terapeuta ocupacional, elaboração e execução do plano 
Intervenções da Terapia de intervenção terapêutico ocupacional; 
Ocupacional na Saúde 10-Processo de trabalho na atenção básica à saúde: a utilização do atendimento individual específico 

do Adulto; Intervenções do Terapeuta Ocupacional e articulação intersetorial. 
da Terapia Ocupacional  

na Saúde Mental e  

atenção Psicossocial;  

Estratégias do  

Terapeuta Ocupacional  

na Saúde Coletiva;  

Estratégias do terapeuta  

Ocupacional na  
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SaúdeFuncional; Ensino 
em serviço, Práticas 
Supervisionadas e 

Estágios 
Curriculares em Terapia 

Ocupacional. 

 

Bases da Terapia 1- Raciocínio profissional na prática clínica do terapeuta ocupacional, elaboração e execução do plano 
Ocupacional; Práticas de intervenção terapêutico ocupacional; 

Observacionais; 2- Terapia ocupacional no atendimento social; 
Estudos das Áreas do 3- Atividades na Terapia Ocupacional: conceito, classificação e aplicação; 

Desempenho 4- Políticas Públicas e a cidadania como eixo nas ações em Terapia Ocupacional Social; 
ocupacional; Recursos 5- Princípios, recursos e perspectivas da terapia ocupacional na reabilitação física; 

Terapêuticos e 6- Inserção da Terapia Ocupacional — Marcos regulatórios profissionais e Políticas Públicas de Saúde. 
Tecnologias Assistivas; 7- Terapia ocupacional e saúde do trabalhador; 
Processos de Avaliação, 8- A Terapia Ocupacional na inserção intra-hospitalar, extra hospitalar e serviço de atenção domiciliar 

Intervenção e (SAD); 
Planejamento dos 9- Recursos terapêuticos: atividades, objetos, técnicas e métodos em terapia ocupacional. 

Processos Terapêutico- 10- A Terapia Ocupacional e a abordagem psicopedagógica. 
Ocupacionais; Ensino em  

Serviço, Práticas  

Supervisionadas e  

Estágios Curriculares  

em Terapia  

Ocupacional.  
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CAMPUS SANTO AMARO (RECIFE): ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA- ESEF 
Perfilde Atuação Curso Função/Categoria VCG PCD TOTAL Regime de 

Trabalho 
Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós-graduação 
Educação Física: Saúde 
pública e saúde mental 

Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 
Licenciatura em 
Educação Física 

Doutorado em Educação Física; ou 
Doutorado em Ciências da Atividade 
Física; ou Doutorado em Ciências do 

Esporte; ou Doutorado em Ciências do 
Exercício e do Esporte; ou Doutorado 

em Ciências do Movimento; ou 
Doutorado em Ciências do Movimento 
Humano; ou Doutorado em Ciências do 
Movimento Humano e Reabilitação; ou 

Doutorado em Educação Física e 
Esporte; ou Doutorado em Exercício 

Físico na Promoção da Saúde; ou 
Doutorado em Psicologia; ou 

Doutorado Saúde Coletiva; ou 
Doutorado em Saúde Pública; ou 
Doutorado em Saúde Mental; ou 

Doutorado em Hebiatria; ou Doutorado 
em Saúde da Criança e do Adolescente; 

ou Doutorado em Ciências da Saúde; 
ou Doutorado 

em Ciências da Motricidade 
Educação Física: Estudos 
histórico-filosóficos 

Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 
Licenciatura em 

Filosofia; ou 
História; ou 

Educação Física 

Doutorado em Filosofia; ou Doutorado 
em História; ou Doutorado em 

Educação; ou Doutorado em Educação 
Física na Área/Linha Sociocultural ou 

Pedagógica 
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Educação Física: Estudos 

Socioantropológicos 
Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 

Licenciatura em 
Antropologia; ou 
Ciências Sociais; 
ou Sociologia; ou 
Educação Física 

Doutorado em Educação; ou Doutorado em 
Antropologia; ou Doutorado em Sociologia; 

ou Doutorado em Ciências Sociais; ou 
Doutorado em Educação Física na 

Área/Linha Sociocultural ou 
Pedagógica 

Educação Física: Ginástica Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 
Licenciatura em 
Educação Física 

Doutorado em Educação Física; ou Doutorado 
em Ciências da Atividade Física; ou Doutorado 

em Ciências do Esporte; ou Doutorado em 
Ciências do Exercício e do Esporte; ou 

Doutorado em Ciências do Movimento; ou 
Doutorado em Ciências do Movimento Humano; 

ou Doutorado em Ciências do Movimento 
Humano e Reabilitação; ou Doutorado em 

Educação Física e Esporte; ou Doutorado em 
Exercício Físico na Promoção da Saúde; ou 

Doutorado em 
Educação; ou Doutorado em Ciências da 

Motricidade 
Educação Física: Luta Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 

Licenciatura em 
Educação Física 

Doutorado em Educação Física; ou Doutorado 
em Ciências da Atividade Física; ou Doutorado 

em Ciências do Esporte; ou Doutorado em 
Ciências do Exercício e do Esporte; ou 

Doutorado em Ciências do 
Movimento; 

ou Doutorado em Ciências do Movimento 
Humano; ou Doutorado em Ciências do 
Movimento Humano e Reabilitação; ou 

Doutorado em Educação Física e Esporte; ou 
Doutorado em Exercício Físico na Promoção da 

Saúde; ou Doutorado em Educação; ou 
Doutorado em Ciências da Motricidade 
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Educação Física: Esporte e 

desempenho humano 
Educação Física Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado ou 

Licenciatura 
em Educação 

Física 

Doutorado em Educação Física; ou Doutorado em
Ciências da Atividade Física; ou Doutorado em 

Ciências do Esporte; 
ou Doutorado em Fisiologia Humana; ou 

Doutorado em Bioquímica; ou Doutorado em 
Farmacologia; ou Doutorado em Ciências do 

Exercício e do Esporte; ou Doutorado em 
Ciências do Movimento; ou Doutorado em 

Ciências do Movimento Humano; ou Doutorado 
em Ciências do Movimento Humano e 

Reabilitação; ou Doutorado em Educação Física e
Esporte; ou Doutorado em Exercício Físico na 

Promoção da Saúde; ou Doutorado em 
Educação; ou Doutorado em Nutrição; ou 

Doutorado em Ciências Biológicas; ou Doutorado
em 

Ciências da Motricidade 
Educação Física: Atividade 

física e saúde 
Educação Física Adjunto 01 0 01 40H  

Bacharelado ou 
Licenciatura 

em Educação 
Física 

Doutorado em Educação Física; ou Doutorado 
em Ciências da Atividade Física; ou Doutorado 

em Ciências do Esporte; ou Doutorado em 
Ciências do Exercício e do Esporte; ou 

Doutorado em Ciências do Movimento; ou 
Doutorado em Ciências do Movimento 
Humano; ou Doutorado em Ciências do 
Movimento Humano e Reabilitação; ou 

Doutorado em Educação Física; ou Doutorado 
em Esporte; ou Doutorado em Exercício Físico 

na Promoção da Saúde; ou Doutorado em 
Nutrição; ou Doutorado em Saúde Coletiva; ou 
Doutorado em Saúde Pública; ou Doutorado 

em Hebiatria; ou Doutorado em Saúde da 
Criança e do Adolescente; ou Doutorado em 

Ciências da Motricidade 
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Total de vagas: 07 0 07  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
 

Educação Física: Saúde 
pública e saúde mental 

1- O processo da Reforma Psiquiátrica brasileira, as políticas públicas em saúde mental e a Educação 
Física; 
2- Educação Física no modelo em rede de atenção psicossocial aberto e de base comunitária; 
3- A Educação, a Educação Física e a Rede de Atenção Psicossocial: possibilidades de ação 
intersetorial; 
4- Educação Física e saúde mental: teorias, metodologias e atuação interprofissional na saúde 
pública; 
5- Educação Física e saúde mental: vivências da integralidade na atenção em saúde no SUS; 
6- A saúde mental nas recomendações de atividade física para população brasileira e nas diretrizes 
para prescrição de exercícios físicos: avanços, lacunas e desafios; 
7- As atividades físicas e as práticas integrativas e complementares como recursos terapêuticos e 
garantia da integralidade na atenção à saúde; 
8- Curricularização da extensão no contexto da saúde pública e saúde mental; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado no contexto da saúde pública e saúde mental; 
10- Produção, disseminação e difusão de conhecimentos no contexto da saúde pública e saúde 
mental. 

 
Educação Física: Estudos 

histórico-filosóficos 

1- História da    Educação Física brasileira:    narrativas    historiográficas    e suas orientações 
epistemológicas; 
2- Educação Física, Estética e a produção de corpos; 
3- Educação Física no Brasil e as filosofias e historiografias contemporâneas; 
4- Bioética, imperativos tecnológicos e as práticas corporais; 
5- Contribuições da Filosofia e da História para o ensino-aprendizagem e investigação em Educação 
Física no campo da Educação; 
6- Contribuições da Filosofia e da História para a atuação e investigação em Educação Física no campo 
da Saúde; 
7- Contribuições da Filosofia e da História para a atuação e investigação em Educação Física nos 
campos do Lazer e do Esporte; 
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 8- História e atitude filosófica orientadas à curricularização da extensão no contexto da Educação 

Física; 
9- História e atitude filosófica orientadas à formação profissional e estágio supervisionado no 
contexto da Educação Física; 
10- História e atitude filosófica orientadas à produção e divulgação de conhecimento no contexto da 
Educação Física. 

Educação Física: Estudos 
Socioantropológicos 

1- Corpo, técnica e tecnologia como construtos socioantropológicos; 
2- Implicações epistemológicas da apropriação do conceito de cultura pelo campo da Educação Física; 
3- Relações de gênero, relações étnico-raciais e práticas sociais na Educação Física; 
4- Corpo, inclusão e diferença: contribuições das abordagens socioantropológicas para a Educação 
Física; 
5- Corpo, saúde e doença: contribuições das abordagens socioantropológicas para a Educação Física; 
6- Contribuições da sociologia para a investigação do esporte e lazer enquanto fenômenos sociais; 
7- Contribuições da pesquisa etnográfica para a apreensão das práticas corporais de diferentes 
grupos sociais; 
8- Estratégias de curricularização da extensão universitária no campo dos estudos socioantropológicos 
em Educação Física; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado na Educação Física: contribuições dos estudos 
socioantropológicos; 
10- O campo da produção e divulgação de conhecimento dos estudos socioantropológicos em 
Educação Física. 

Educação Física: 
Ginástica 

1-Principais escolas e métodos da Ginástica e suas influências na atualidade; 
2-Ginástica: conceitos, modalidades, dimensões e características; 
3- Princípios pedagógicos e o processo ensino-aprendizagem das modalidades de Ginástica para 
diferentes grupos sociais; 
4- Dimensões técnico-pedagógicas da Ginástica e sua intervenção no campo do Lazer; 
5- Dimensões técnico-pedagógicas da Ginástica e sua intervenção no campo do Esporte; 
6-Dimensões técnico-pedagógicas da Ginástica e sua intervenção no campo da Saúde; 
7- Dimensões técnico-pedagógicas da Ginástica e sua intervenção no campo da Educação; 
8- Estratégias de curricularização da extensão universitária com as práticas de Ginástica na Educação 
Física; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado na Educação Física: contribuições da Ginástica; 
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 10-O campo da produção e divulgação de conhecimento da Educação Física com o conhecimento 

Ginástica. 

Educação Física: Luta 1- Ensino de lutas para a formação de licenciados e bacharéis em Educação Física, o que muda com a 
habilitação?; 
2- Dimensão política e ensino de lutas frente às diferenças e desigualdades sociais; 
3- Dimensões técnico-pedagógicas das Lutas e sua intervenção no campo do Lazer; 
4- Dimensões técnico-pedagógicas das Lutas e sua intervenção no campo do Esporte; 
5- Dimensões técnico-pedagógicas das lutas e sua intervenção no campo da Saúde; 
6- Competências físico-motoras, condicionais e coordenativas nas lutas; 
7- Diversidade cultural, reflexões ontológica e histórica de lutas; 
8- Estratégias de curricularização da extensão universitária com as práticas de Lutas na Educação 
Física; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado na Educação Física: contribuições das Lutas; 
10- O campo da produção e divulgação de conhecimento da Educação Física com o conhecimento 
Lutas. 

Educação Física: Esporte 
e desempenho humano 

1- Aspectos históricos e conceituais relacionados ao esporte e ao desempenho humano; 
2- Análise de desempenho humano e esportivo e tomada de decisão nos esportes individuais; 
3- Análise de desempenho humano e esportivo e tomada de decisão nos esportes coletivos; 
4- Implicações do esporte e do desempenho humano na prevenção, promoção e atendimento em 
saúde; 
5- Aspectos avaliativos e de diagnóstico no campo do esporte e desempenho esportivo; 
6- Efeitos fisiológicos e psicológicos do treinamento sobre o desempenho humano e esportivo; 
7- Aspectos avaliativos e de diagnóstico no campo do esporte e desempenho humano para 
populações com deficiência; 
8- Estratégias de curricularização da extensão universitária no campo do esporte e desempenho 
humano; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado no campo do esporte e desempenho humano; 
10-O campo da produção e divulgação de conhecimento em esporte e desempenho humano. 

Educação Física: 
Atividade física e saúde 

1- Os conceitos de saúde, os modelos de atenção à saúde e a intervenção da Educação Física: 
aspectos históricos e tendências; 
2- Recomendações sobre atividade física e comportamento sedentário como mensagens de saúde 
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 pública: avanços, lacunas e desafios; 

3- A atividade física no Sistema Único de Saúde: políticas públicas e intervenção do profissional em 
Educação Física; 
4- Educação Física e Educação em Saúde: intersecções; 
5- Relações entre a promoção de atividade física e os Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU; 
6- O profissional de Educação Física e a gestão de programas e serviços de saúde; 
7- Recomendações de atividade física para população brasileira, considerando as distintas fases do 
ciclo de vida e diferentes condições de saúde; 
8- Curricularização da extensão no contexto da atividade física e saúde; 
9- Formação profissional e estágio supervisionado no contexto da atividade física e saúde; 
10- Produção, veiculação e difusão do conhecimento no contexto da atividade física e saúde. 



Atualizado em 30/05/2022.  

CAMPUS BENFICA (RECIFE): ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO- POLI 
Perfilde Atuação Curso Função/ 

Categoria 
VCG PCD TOTAL Regimede 

Trabalho 
RequisitosdoPerfildoCandidato 
Graduação Pós-graduação 

Ensino Básico das Engenharias: Todas as Adjunto 02 01 03 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em 

Matemática; ou Física; 
ou Química; ou 

Estatística; ou 
Bacharelado na Área 

de Engenharia 

Doutorado na 
Matemática Superior Engenharias;      Área 

 Física de 
Materiais 

     de Ciências 
Exatas; 

ou Doutorado na 
Área de 

Engenharia 

Ensino Básico das Engenharias: Todas as Adjunto 02 01 03 40H Licenciatura ou Doutorado na 
Físicas, Mecânicas e Fenômeno de Engenharias;      Bacharelado em Área 

Transporte Física de      Matemática; ou Física; De Ciências 
Materiais      ou Química; ou Exatas; 

       Estatística; ou ou Doutorado na 
       Bacharelado na Área 

de Engenharia 
Área de 

Engenharia 

Ensino Básico das Engenharias: Todas as Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em 

Matemática; ou Física; 
ou Química; ou 

Estatística; ou 
Bacharelado na Área 

de Engenharia 

Doutorado na 
Química Geral Engenharias; 

Física de 
Materiais 

     Área 
de Ciências 

Exatas; 
ou Doutorado na 

Área de 
Engenharia 

Ensino Básico e Profissionalizante 
das Engenharias: Desenho, Artes 

Gráficas e Arquitetura 

Todas as 
Engenharias; 

Física de 
Materiais 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em Arquitetura Doutorado na 
Área de 

Arquitetura; ou 
Doutorado em 

Desenvolvimento 
urbano; ou 

Doutorado na 
área de 

Engenharia 
Engenharia Civil: Estruturas Engenharia Civil e 

Mecânica 
Adjunto 02 01 03 40H Bacharelado em 

Engenharia Civil 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia; ou 
Doutorado na 

Área 
de Ciências Exatas 
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Engenharia Civil: Estradas e 

Transportes 
Engenharia Civil Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 

Engenharia Civil 
Doutorado na 

Área de Ciências 
Exatas; ou 

Doutorado em 
Ciências 

Geodésicas; ou 
Doutorado em 
Tecnologia da 

Geoinformação; 
ou Doutorado 

em 
Desenvolviment 

o Urbano; ou 
Doutorado em 

Desenvolvimento 
em Meio 

Ambiente; ou 
Doutorado em 

Oceanografia; ou 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia 

Engenharia Civil: Construção 
Civil 

Engenharia Civil Adjunto 03 01 04 40H Bacharelado em 
Engenharia Civil 

Doutorado na 
Área de 

Engenharia; ou 
Doutorado na 

Área 
de Ciências 

Exatas 

Engenharia Civil: Geotecnia Engenharia Civil Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Engenharia Civil 

Doutorado na 
Área de 

Engenharia; ou 
Doutorado na 
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        Área 

de Ciências Exatas 

Engenharia Civil: Recursos 
Hídricos e Saneamento 

Engenharia Civil Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Engenharia Civil 

Doutorado na 
Área de 

Engenharia; ou 
Doutorado na 

Área 
de Ciências Exatas 

Engenharia Eletrônica: 
Eletrônica/Sistemas Digitais e 

Eletrônica Analógica 

Engenharias 
Eletrônica, 

Eletrotécnica, 
Telecomunicações, 

Computação, 
Controle e 

Automação e Física 
de 

Materiais 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Engenharia Elétrica 

Eletrônica; ou 
Eletrotécnica; ou 

Telecomunicações 

Doutorado na 
Área de Ciências 

Exatas; ou 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia 

Engenharia de Controle e 
Automação: Resistência de 

Materiais, 
Análise, Modelagem e 
Simulação (Sistemas 

Dinâmicos) 

Engenharias 
Eletrônica, 

Eletrotécnica, 
Telecomunicações, 

Computação, 
Controle e 

Automação e Física 
de Materiais 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em Engenharia 
Elétrica Eletrônica; 

Bacharelado em 
Eletrotécnica; ou 
Bacharelado em 

Telecomunicações; ou 
Bacharelado em Engenharia 

Mecânica; ou Bacharelado em 
Engenharia de Controle e 

Automação; ou Bacharelado 
em Engenharia Mecatrônica 

Doutorado na 
Área de Ciências 

Exatas; ou 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia; ou 
Doutorado na 

Área de 
Computação 

Engenharia Mecânica: Projetos 
Mecânicos 

Engenharia 
Mecânica 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Engenharia Mecânica; 
ou Engenharia em 
Mecatônica 

Doutorado na 
Área de Ciências 
Exatas; ou 
Doutorado na 
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        Área de Engenharia 

Engenharia da Computação Engenharias 
Eletrônica, 

Eletrotécnica, 
Telecomunicações, 

Computação, 
Controle e 

Automação e Física 
de Materiais 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado na Área de 
Ciências Exatas; ou 

Bacharelado na Área de 
Engenharia; ou 

Bacharelado na Área de 
Computação 

Doutorado na 
Área de Ciências 

Exatas; ou 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia; ou 
Doutorado na 

Área 
de Computação 

Engenharia Elétrica 
Eletrotécnica 

Engenharia 
Elétrica- 

Eletrotécnica 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Engenharia Elétrica; 

Bacharelado em 
Engenharia Elétrica - 

Eletrotécnica; ou 
Bacharelado em 

Engenharia Elétrica- 
Eletrônica 

Doutorado na 
Área de Ciências 
Exatas; ou 
Doutorado na 
Área de 
Engenharia 

Total de vagas: 19 9 28  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 

 
 

Ensino Básico das Engenharias: Matemática 
Superior 

1- Cálculo vetorial e aplicações em eletromagnetismo; 
2- Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e aplicações; 
3-Cálculo variacional e aplicações em mecânica; 
4- Séries de Fourier e aplicações; 
5- Transformada de Fourier e suas aplicações em Física; 
6-Variáveis complexas, teorema de Cauchy e aplicações; 
7-Equações Diferenciais Parciais e aplicações em Física; 
8-Álgebra linear e aplicações em mecânica quântica; 
9- Sistemas autônomos no plano e aplicações em dinâmica não-linear; 
10-Distribuições de probabilidade e processos estocásticos. 

 
Ensino Básico das Engenharias: 

Físicas, Mecânicas e Fenômeno de Transporte 

1- Mecânica Racional: princípio variacional, formalismo lagrangeano e hamiltoniano. propriedades de simetria, 
invariantes integrais; 
2- Mecânica Analítica: movimento sob uma força central; 
3- Campos elétricos: campos eletrostáticos no vácuo e na matéria, resolução das equações de Poisson e Laplace, 
condutores; 
4- Campos magnéticos: campos magnéticos no vácuo e na matéria, correntes estacionárias, força eletromotriz 
induzida, materiais magnéticos, potencial vetor magnético; 
5- Equações de Maxwell: propagação de ondas eletromagnéticas, reflexão e transmissão, guias de onda; 
6- Mecânica Quântica: introdução à Mecânica Quântica, efeito fotoelétrico e dualidade partícula-onda, pacotes 
de onda e movimento de partículas livres, equação de Schrödinger e suas aplicações; 
7- Mecânica Quântica: Teoria de Perturbação em sistemas quânticos; 
8-Leis da Termodinâmica e Comportamento Térmico dos Gases; 
9-Relatividade Restrita; 
10-Dinâmica dos Fluidos. 

 
Ensino Básico das Engenharias: Química Geral 

1- Teorias de Ligação em Sólidos: estrutura atômica, estrutura eletrônica dos átomos, a Tabela Periódica, ligação 
iônica, covalente e metálica, interações, intermoleculares, forças de Van der Waals, ligação de hidrogênio; 
2- Estrutura Atômica da Matéria: teoria atômica moderna, a descoberta do elétron, modelos atômicos, Lei de 
Planck, efeito fotoelétrico, dualidade onda-partícula, princípio da incerteza, equação de Schrödinger, orbitais 
atômicos; 
3- Moléculas: aproximação de Born-Oppneheimer, teoria da ligação de valência, teoria dos orbitais moleculares, 
sistemas poliatômicos, simetria molecular, introdução à espectroscopia molecular, espectro rotacional e 



Atualizado em 30/05/2022.  

 

 
 vibracional, transições eletrônicas; 

4- Termodinâmica estatística: Microestados e macroestados, distribuição de Boltzmann de energia, função de 
partição translacional, rotacional, vibracional, eletrônica, funções termodinâmicas a partir de funções de 
partição, constante de equilíbrio, energia interna, entropia, entalpia, energia livre de Gibbs, ensemble 
microcanônico e ensemble canônico; 
5- Diagramas de Fase: definições e conceitos básicos, diagramas de fase em condições de equilíbrio, sistemas 
isomorfos binários, interpretação de diagrama de fases, cinética de transformação de fases, a lei das fases de 
Gibbs; 
6- Materiais Vítreos e Cerâmicos: sólidos não-cristalinos e vítreos, a transição vítrea, condições para vitrificação, 
estrutura dos vidros, propriedades dos materiais vítreos, estrutura de materiais cerâmicos, cerâmicas 
tradicionais, cerâmicas avançadas, conformação e sinterização, propriedades dos materiais cerâmicos; 
7- Ciência e Tecnologia de Polímeros: matérias primas na indústria de plásticos, tipos de materiais poliméricos, 
propriedades físicas, processamento de polímeros, moldagem por extrusão e por injeção, termoformagem, 
espumas e plásticos reforçados, reciclagem de plásticos; 
8- Química Nuclear: a natureza da radioatividade, reações nucleares, estabilidade dos núcleos atômicos, 
velocidade das reações de desintegração, reações nucleares artificiais, fissão e fusão nuclear, efeitos das 
radiações, unidades de radiação, aplicações da radioatividade; 
9- Propriedades e Aplicações de Materiais (Metais, Cerâmicas, Vidros, Polímeros, Compósitos, Semicondutores), 
Processamento e Degradação de Materiais; 
10- Química de Sólidos: empacotamento, sistemas cristalinos, estruturas cristalinas simples, difração de raios X, 
defeitos e não-estequiometria, propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas de sólidos. 

 
Ensino Básico e Profissionalizante das 

Engenharias: Desenho, Artes Gráficas e 
Arquitetura 

1- Dimensão conceitual do projeto: partido arquitetônico, funcionalidade, repertório formal, elementos de 
composição, fluxos, condicionantes projetuais (técnicos, legais, econômicos, sociais, históricos etc.), relação com 
o entorno e cidade; 
2 - Representação de projeto: dos primeiros esboços gráficos às técnicas de modelagem, renderização e 
animação; 
3 - Gestão e coordenação de projetos: modelos e técnicas; 
4 - Gerenciamento e compatibilização de projetos com a concepção de projetos em BIM; 
5 - Metodologia de projeto em sua abordagem didático-pedagógica: uso de tecnologias imersivas e de 
gamificação; 
6 - Arquitetura high tech: emprego de materiais e evolução tecnológica; 
7 - Arquitetura modular: elementos, materiais, fabricação, transporte...; 
8 - Edifícios inteligentes e a internet das coisas; 
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 9 - Arquitetura e sistemas de energia solar; 

10 - Cidades inteligentes e sustentabilidade urbana. 

Engenharia Civil: Estruturas 1- Conceitos gerais sobre tensão e deformação; 
2- Teoremas de energia e princípio dos trabalhos virtuais e suas aplicações e estruturas; 
3- Método das forças, dos deslocamentos e análise matricial de estruturas; 
4 - Análise não linear, física e geométrica de estruturas e efeitos de 2ª ordem em edifícios; 
5- Conceitos e dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado submetidos a flexão; 
6- Conceitos e dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado submetidos a esforço cortante; 
7-Conceitos e dimensionamento de elementos estruturais em concreto armado submetidos a flexo-compressão; 
8-Conceitos e dimensionamento de elementos estruturais em concreto protendido; 
9- Conceitos gerais sobre dimensionamento e detalhamento de obras de arte especiais; 
10- Estruturas de aço e mistas de aço e concreto: princípios, comportamento e projeto estrutural. 

Engenharia Civil: Estradas e Transportes 1- Logística, transporte e infraestrutura; 
2- Transporte de Cargas no Brasil; 
3- Estudos de tráfego: coleta e tratamento de dados; 
4- Estudos de traçado para projeto geométrico; 
5- Projeto geométrico de estradas; 
6- Topografia - definições, divisões e aplicações, instrumentos, levantamentos planialtimétricos: nivelamentos e 
poligonação, sistema de referência e projeções cartográficas; 
7- Estudos que norteiam projeto de portos, Infraestrutura e tecnologia portuária e a Lei 12.815/2013; 
8- Hidráulica marítima para projeto de obras portuárias e costeiras: hidrodinâmica de ondas, marés e correntes; 
9- Aspectos ambientais do gerenciamento costeiro; 
10- Estudos que norteiam projeto de ferrovias. 
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Engenharia Civil: Construção Civil 1- Aglomerante hidráulico (concreto) e aditivos; 

2-Aglomerante aéreo (cal e gesso); 
3 - Materiais metálicos; 
4 - Materiais cerâmicos; 
5 - Materiais betuminosos; 
6 - O projeto de edificações: coordenação, compatibilização e BIM; 
7 - Planejamento e programação da execução dos serviços: ferramentas e aplicações; 
8 - Elaboração do orçamento e seu detalhamento; 
9 - Desempenho da edificação: critérios e metodologia de avaliação; 
10-Industrialização, modularização e pré-fabricação na construção. 

Engenharia Civil: Geotecnia 1- Origem e formação dos solos; 
2 - Hidráulica dos solos; 
3 - Análise de tensões em solos; 
4 - Compressibilidade dos solos; 
5- Resistência ao cisalhamento dos solos; 
6- Empuxo de terras e obras de contenção; 
7 - Aterros sobre solo mole; 
8-Estabilidade de taludes 
9 - Fundações superficiais e profundas; 
10- Barragem de terra. 

Engenharia Civil: Recursos Hídricos e 
Saneamento 

1 - Fenômenos de transporte; 
2 - Fundamentos de hidráulica; 
3 - Hidrologia aplicada; 
4 - Drenagem urbana; 
5 - Barragens; 
6 - Modelos de simulação hidrológica; 
7 - Conservação de água em edificações; 
8 - Captação, condução e tratamento de água bruta; 
9 - Reservação e distribuição da água tratada; 
10 - Coleta, condução e tratamento de efluentes domésticos. 
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Engenharia Eletrônica: Eletrônica/ Sistemas 

Digitais e Eletrônica Analógica 
1-Transistores e Amplificadores; 
2- Filtros Analógicos e Digitais; 
3- Circuitos Realimentados; 
4- Circuitos de Interface e de Potência; 
5- Circuitos com Amplificadores Operacionais; 
6-Projetos de Circuitos Combinacionais; 
7- Conversão AD e DA; 
8- Máquinas de Estado; 
9- Linguagems descritivas de Hardware; 
10- Microprocessadores e Microcontroladores. 

Engenharia de Controle e Automação: 
Resistência de Materiais, 

Análise, Modelagem e Simulação (Sistemas 
Dinâmicos) 

1- Análise, modelagem e simulação de sistemas mecânicos: sistemas massamola; sistemas de eixos; sistemas de 
engrenagens; atuadores mecânicos; sistemas pendulares; rolamento; 
2- Simulação e análise vibratória, excitação harmônica e equações demovimento para sistemas com múltiplos 
graus de liberdade; 
3- Análise, modelagem e simulação de sistemas elétricos: circuitos, amplificadores; 
4- Análise, modelagem e simulação de sistemas elétricos: circuitos, motores; transformadores; atuadoras; 
válvulas; 
5- Análise, modelagem e simulação de sistemas hidráulicos  e pneumáticos: tanques; tubulações; bombas; 
atuadores; válvulas; 
6- Análise, modelagem e simulação de térmicos; 
7- Análise, modelagem e simulação da cinemática direta de robôs manipuladores; 
8- Análise, modelagem e simulação da cinemática inversa de robôs manipuladores: robôs manipuladores planos, 
robôs 2D, robôs 3D; PUMA; 
9- Análise, modelagem e simulação da dinâmica de robôs manipuladores; Formulação Euler-Lagrange; 
Formulação Euler-Newton; Equações de movimentação generalizadas D ́Alembert; 
10- Análise, modelagem e simulação de Planejamento de Trajetórias de Manipuladores. 

Engenharia Mecânica: Projetos 
Mecânicos 

1- Desenho Mecânico: Normas para o desenho. Vistas ortogonais e auxiliares. Tolerâncias e ajustes mecânicos. 
Utilização de ferramentas CAD 2D e 3D na elaboração de projetos mecânicos: Conceitos básicos e tipos de 
modelagem. Sistemas de coordenadas e de entrada de dados. Estratégias de criação de modelos. Comandos de 
construção, edição e visualização de modelos. Vistas secionais; 
2- Desenho de Máquinas: Representação de elementos de máquinas: Desenho dos elementos de união. Desenho 
dos elementos de transmissão. Noções de projeto e de representação de conjuntos e detalhes mecânicos; 
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 3- Resistência dos Materiais 1: Tensões e deformações de membros submetidos a carregamento axial, torção e 

flexão. Projeto de vigas. Deflexão de vigas por integração. Flambagem; 
4- Resistência dos Materiais 2: Análise das transformações de tensões e deformações; círculo de Mohr para 
tensões e deformações. Falhas e critério de falhas para carregamentos estáticos. Métodos de Energia: energia 
de deformação; cargas de impacto; deslocamentos usando o método do trabalho e energia; o teorema de 
Castigliano; 
5- Mecânica da Fratura: Fundamentos da mecânica da fratura. Concentração de tensões. Trincas: nucleação e 
propagação. Teoria de Griffith. Tenacidade à Fratura. Fluência. Fadiga: causas, tipos de carregamentos, filosofia 
de projeto, tensões cíclicas, curvas S-N. Integridade estrutural de equipamentos; 
6- Elementos de Máquinas: Projeto de eixos e árvores, fixação por parafuso, fixação por solda, chavetas, 
acoplamentos, mancais, molas, engrenagens, correntes, correias e seleção de cabos de aço. Projeto de 
Máquinas; 
7- Cinemática e Dinâmica de Mecanismos: Dinâmica de Sistemas. Principais Tipos de Mecanismos. Análise 
Cinemática de Mecanismos com Movimento Plano. Síntese de Mecanismos Articulados. Cames. Análise de 
Forças Dinâmicas em Mecanismos. Cinemática e Dinâmica de manipuladores robóticos; 
8- Vibrações Mecânicas: Fundamentos básicos, Vibrações livres e forçadas em sistemas, Frequência natural e 
fator de amortecimento, Isolamento de vibrações e Tipos de amortecimento; 
9- Elementos Finitos: Métodos residuais, Elementos Finitos Unidimensionais (Galerkin), Elementos Finitos 
Bidimensionais, Elementos Finitos Tridimensionais, Estimativas de Erros; 
10- Simulação Computacional: Tipos de modelagem. Ciclos de modelagem. Aplicações específicas em mecânica, 
Programação Numérica. Utilização de ferramentas CAE. Principais softwares CAE aplicados em mecânica. 

Engenharia da Computação 1- Agentes Inteligentes e Sistemas multi-agentes; ou Gestão de Projetos de Software; ou protocolos de aplicação 
(http, smtp, ftp, dns); 
2- Buscas heurísticas e Metaheurísticas;  ou Métodos Ágeis em Gerenciamento de Projeto de Software; ou 
protocolos de transporte (tcp, udp); 
3- Aprendizado de máquina simbólico e por especialistas; ou Engenharia de Requisitos; ou protocolo de rede 
(ipv4, ipv6); 
4- Aprendizado de máquina por reforço e adversariais; ou Gerência de Configuração e Mudanças; ou protocolos 
auxiliares (icmp, igmp); 
5- Aprendizado de máquina conexionista e profundo; ou Gestão da Qualidade de Software; ou protocolo de 
enlace (ethernet, fast ethernet, gigabit ethernet); 
6- Aprendizado de máquina evolucionários e imunológicos; ou Modelos de Maturidade para Processos de 
Software; ou redes definidas por software; 
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 7- Aprendizado de máquina por enxames e árvores; ou Engenharia de Software Empírica; ou carrier ethernet; 

8-Resolução de problemas complexos de classificação e agrupamento; ou Teste de Software; ou redes de 
sensores; 
9- Resolução de problemas complexos de predição e séries temporais; ou Gerenciamento de Processos de 
negócio; ou Internet ofThings (IoT); 
10- Resolução de problemas complexos de otimização e controle; ou Automação de Processos de negócio; ou 
Qualidade de Serviços (QoS). 

Engenharia Elétrica Eletrotécnica 1- Análise de circuitos elétricos em corrente contínua; 
2- Análise de circuitos elétricos polifásicos em regime senoidal; 
3- Representação de sistemas de controle por espacos de estados; 
4- Análise de sistemas de controle por método de resposta em frequência; 
5- Projeto de controladores lead, lag e pid; 
6- Transformadores; 
7- Máquinas elétricas de indução; 
8- Máquinas elétricas síncrona; 
9- Conversores cc/cc, ca/cc, cc/ca e ca/cc/ca; 
10- Materiais elétricos. 

 
 
 
 

 

CAMPUS SANTO AMARO (RECIFE): FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO- 
FOP 

Perfilde Atuação Curso Função/Catego 
ria 

VCG PCD Total Regime 
de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós-graduação 

Odontologia, Clínica Integral, Odontologi ADJUNTO 01 0 01 40H Bacharelad Doutorado em Odontologia 
Clínica Odontológica com Ênfase a      oem com 

em Endodontia, Integração       Odontologi Residência/Especialização 
Ensino-Serviço- 

Comunidade 
      a em Endodontia 
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Total de vagas: 01 0 01  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Odontologia, Clínica 1-Diagnóstico e tratamento das principais pulpopatias e periapicopatias assintomáticas; 

Integral, Clínica 2- Diagnóstico e tratamento das periapicopatias agudas (sintomáticas); 
Odontológica com 3- Medicação intracanal; 

Ênfase em 4- Odontometria eletrônica; 
Endodontia, 5- Tratamento de dentes com rizogênese incompleta (apicigênese e apicificação); 

Integração Ensino- 6- Reintervenções endodônticas; 
Serviço- 7- Tratamento dos dentes permanentes traumatizados (avulsão); 

Comunidade 8- Reabsorções radiculares; 
 9- Noções de instrumentação rotatória contínua e reciprocante; 
 10- Medicação sistêmica em endodontia. 
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CAMPUS BENFICA (RECIFE): FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO- FCAP 

 
Perfil de Atuação 

 
Curso 

 
Função/Categoria 

 
VCG 

 

PCD 

 

Total 

 
Regime 
de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós-graduação 

 
 

Métodos 
Quantitativos 

 
 

Administração 

 
 

Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

Bacharelado 
em Administração; 

ou Bacharelado 
em Economia; ou 
Bacharelado na 

Área 
de Engenharia 

Doutorado em 
Administração; ou 

Doutorado em 
Economia; ou 

Doutorado na Área 
de Engenharia 

 
 

Economia 

 
Administração 

 
Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

40H Bacharelado em 
Administração; ou 
Bacharelado em 

Economia 

Doutorado em 
Economia 

 
Administração 
da Produção, 

Logística e 
Suprimentos 

 
Administração 

 
Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

Bacharelado em 
Engenharia de 
Produção; ou 

Bacharelado em 
Administração; ou 

Graduação em 
Logística 

Doutorado em 
Administração; ou 

Doutorado em 
Engenharia de 

Produção 

Administração 
Geral, 

Organizações e 
Estratégia 

 
Administração 

 
Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

Bacharelado em 
Administração 

Doutorado em 
Administração 

Total de vagas: 04 0 04  

 

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 

 
 
 

Métodos Quantitativos 

1- Funções e Derivadas; 
2- Integração e Aplicações para a Administração; 
3- Juros Simples e Juros Compostos; 
4- Análise de Projetos e Decisões de Investimentos; 
5- Estatística Descritiva; 
6- Estatística Inferencial e Probabilidade; 
7- Análise Multivariada de Dados; 
8- Business Analytics, Modelagem e Programação Linear; 
9- Análise de Decisão a Partir de Métodos Quantitativos; 
10-Análise Envoltória de Dados (DEA) e Modelagem de Equações Estruturais. 

 
 
 

Economia 

1-Forças de Mercado, Elasticidades, Políticas do Governo e Bem-Estar; 
2-A Teoria da Escolha do Consumidor e Economia Comportamental; 
3-Externalidades, Bens Públicos e Assimetria de Informação; 
4-Estruturas de Mercado; 
5-Comportamento da Empresa e Custos de Produção; 
6-A Macroeconomia Clássica – O Modelo Clássico de Determinação do Produto e Emprego; 
7-Modelo IS-LM para Economia Fechada; 
8- Modelo Mundell-Fleming; 
9- Economia Monetária e Inflação; 
10- Modelos de Crescimento Econômico. 
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Administração da Produção, Logística e 

Suprimentos 
1- Caracterização e objetivos dos Sistemas de Produção. Estratégias de Produção; Estudos dos 
processos: tipos de processos, efeito volume e variedade, mapeamento, arranjo físico; 
2- Planejamento e controle da Produção: tendência e soluções; 
3- Sistemas de administração da produção: Sistema Toyota de produção e Melhoria Contínua; 
4- Logística Empresarial -- Conceitos, Tendências e novas Tecnologias; 
5-Previsão de Demanda e Planejamento de capacidade: seus Impactos no Planejamento da Produção; 
6- Planejamento e controle de Estoque- Conceitos, Tendências e novas Tecnologias; 
7- Planejamento de Transportes e Distribuição - Conceitos, Tendências e novas Tecnologias; 
8- Gestão de Materiais e sistemas MRP/MRP II - Conceitos, Tendências e novas Tecnologias; 
9- Gerenciamento da cadeia de suprimentos - Conceitos, Tendências e novas Tecnologias; 
10- Novas Tecnologias na Gestão de Operações (Indústria e Logística 4.0). 

Administração Geral, Organizações e Estratégia 1-A evolução do pensamento administrativo; 
2- Estrutura organizacional das empresas: componentes e condicionantes. Alternativas de 
estrutura organizacional para diferentes contextos empresariais; 
3- Gestão em organizações verticais e em organizações horizontais; 
4- Metodologias de levantamento, análise e prognóstico das organizações. Visão holística da 
organização e dos sistemas administrativos; 
5- Gestão de Processos de Negócio. Metodologia e ferramentas para a melhoria de 
processos; 
6- Aproveitamento racional do espaço físico. Otimização do leiaute e gestão de filas; 
7- Sistema de comunicação normativa da organização. Autoridade e responsabilidade como 
condicionantes da comunicação; 
8- Processo Decisório em organizações; 
9- Administração Estratégica em contexto de organizações empresariais e de organizações 
sociais; 
10- Contexto contemporâneo da administração. Pandemias, crise ambiental e questões sociais. 
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MULTICAMPI: CAMPUS GARANHUNS 

 
Perfil de Atuação 

 
Curso 

 
Função/Categoria 

 
VCG 

 
PCD 

 
TOTAL 

Regime de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

 
Libras, Educação Inclusiva e 

Estágios 

 
Pedagogia 

 
Adjunto 

 
01 

 
01 

 
02 

 
40H 

 
Licenciatura 
em qualquer 

Área do 
conhecimento 
com curso de 
formação em 

Libras; ou 
Licenciatura 
em Letras 

Libras 

Doutorado na Área de 
Educação; ou 

Doutorado na Área de 
Ensino; ou Doutorado 
na Área de Letras; ou 
Doutorado na Área de 

Letras Libras; 
ou Doutorado 

em 
Linguística; 

ou Doutorado 
em Psicologia 

Cognitiva. 
Fundamentos 

Antropológicos, Sociológicos, 
Filosóficos da Educação e 

Estágios 

 
Pedagogia 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

Licenciatura ou 
Bacharelado 

em 
Antropologia; 

ou Filosofia; ou 
Sociologia; ou 

Ciências Sociais 

Doutorado 
em Educação; 

ou 
Doutorado 

em Filosofia; 
ou 

Doutorado 
em 

Antropologia; 
ou 

Doutorado 
em 

Sociologia; ou 
Doutorado 
em Ciências 

Sociais 
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Educação Infantil, 

Fundamentos Psicológicos da 
Educação e Estágios 

Pedagogia 
Adjunto 01 0 01 40H Graduação em 

Pedagogia 
Doutorado 

em Educação; 
ou 

Doutorado 
em Psicologia 

 
 

Psicologia Clínica, 
Intervenções Clínicas 

de Estágios 

 
 

Psicologia 

 
 

Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

 
 

Bacharelado 
em Psicologia 

 
 

Doutorado 
em Psicologia 

 
 

Álgebra, Cálculo e Estatística 

 
 

Matemática 

 
 

Adjunto 

 
 

04 

 
 

01 

 
 

05 

 
 

40H 

Licenciatura ou 
Bacharelado 

em 
Matemática; 

ou Estatística; 
ou Física; ou 
Ciência da 

Computação; 
ou Bacharelado 

na Área de 
Engenharia 

Doutorado 
em 

Matemática; 
ou 

Doutorado 
em 

Estatística; ou 
Doutorado 

em 
Biometria; ou 

Doutorado 
em Estatística 
Aplicada; ou 
Doutorado 

em Física; ou 
Doutorado na 

Área de 
Engenharia 

Línguas e Literatura Latinas, 
Língua Portuguesa e Práticas 

de Ensino 

 
Letras 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Licenciatura 
em Letras 

Doutorado em 
Letras/Linguística; ou 

Doutorado em 
Letras/Língua 
Portuguesa 
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Linguística e Práticas de 

Ensino 
Letras Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura 

em Letras 
Doutorado em 

Letras/Linguística 
 
Estágio Supervisionado em 

Língua Portuguesa e suas 
Literaturas 

 

Letras 

 

Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Licenciatura 

em Letras; ou 
Graduação em 

Pedagogia 

Doutorado em 
Letras/Linguística; ou 

Doutorado em 
Letras/Língua 

Portuguesa; ou 
Doutorado em 

Letras/Literatura 
 

Língua Portuguesa e Práticas 
de Ensino 

 
Letras 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Licenciatura 
em Letras 

Doutorado em 
Letras/Língua 

Portuguesa; ou 
Doutorado em 

Letras/ 
Linguística 

Paradigmas de Linguagens 
de Programação, 

Inteligência Artificial, 
Inteligência Artificial 
Simbólica, Teoria da 

Computação, 
Aprendizagem de Máquina 

e Reconhecimento de 
Padrões, Mineração de 

dados, Computação 
Evolucionária, Redes 

Neurais, Análise de Séries 
Temporais 

 
 
 

Licenciatura em 
Computação/ 
Engenharia de 

Software 

 
 
 
 

Adjunto 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

40H 

Bacharelado em 
Ciência da 

Computação; ou 
Sistemas de 

Informação; ou 
Engenharia de 
Software; ou 

Engenharia da 
Computação; ou 
Licenciatura em 

Computação/Infor 
mática; ou 

Tecnólogos da Área 
de Informação e 
Comunicação de 

acordo com o 
Catálogo Nacional 

de Cursos 
Superiores de 

 
Doutorado em 

Computação com Área 
de Concentração em 
Inteligência Artificial; 

ou Doutorado em 
Computação com Área 
de Concentração em 

Inteligência 
Computacional 
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       Tecnologia  

 
Algoritmos e Estrutura 

de Dados; 
Programação; 

Desenvolvimento de 
software Web; 

Desenvolvimento de 
Aplicações para 

Dispositivos Móveis; 
Devops; Programação 
Paralela e Distribuída, 
Sistemas Operacionais 

 
 
 
 

Licenciatura em 
Computação/ 

Engenharia 
de Software 

 
 
 
 

Adjunto 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

40H 

Bacharelado em 
Ciência da 

Computação; ou 
Sistemas de 

Informação; ou 
Engenharia de 
Software; ou 

Engenharia da 
Computação; ou 
Licenciatura em 

Computação 
/Informática; ou 

Tecnólogos da Área 
de Informação e 
Comunicação de 

acordo com o 
Catálogo Nacional 

de Cursos 
Superiores de 

Tecnologia 

 
 
 
 
 

Doutorado em 
Computação com Área 
de Concentração em 

Engenharia de Software 
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Processos de Software, 
Verificação e Validação 
de Sistemas, Qualidade 
de Software, Gerência 

de Projetos, 
Metodologias Ágeis, 

TDDe BDD 

 
 

Licenciatura em 
Computação/ 

Engenharia 
de Software 

 
 
 
 

Adjunto 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

40H 

Bacharelado em Ciência 
da Computação; ou 

Sistemas de Informação; 
ou Engenharia de 

Software; ou Engenharia 
da Computação; ou 

Licenciatura em 
Computação/Informática 
; ou Tecnólogos da Área 

de Informação e 
Comunicação de acordo 

com o Catálogo 
Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia 

 
 
 
 

Doutorado em 
Computação com Área 
de Concentração em 

Engenharia de 
Software ou Sistema 

de Informação 

Pensamento 
Computacional; 

Tecnologias Educacionais, 
Metodologias para o 

Ensino de Computação 
(Gamificação, Computação 
Desplugada), Ferramentas 
para o Ensino de Lógica e 
Programação, Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem 
para o Ensino de Educação 

à Distância, 
Robótica Educacional, 

Abordagem IoT no 
Contexto Educacional 

 
 
 
 

Licenciatura em 
Computação/ 

Engenharia 
de Software 

 
 
 
 

Adjunto 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

40H 

Bacharelado em Ciência 
da Computação; ou 

Sistemas de Informação; 
ou Engenharia de 

Software; ou Engenharia 
da Computação; ou 

Licenciatura em 
Computação/Informática 
ou Tecnólogos da Área 

de Informação e 
Comunicação de acordo 
com o Catálogo Nacional 
de Cursos Superiores de 

Tecnologia; ou 
Graduação em Pedagogia 

Doutorado em 
Computação; ou 
Doutorado em 

Informática Aplicada à 
Educação; ou Doutorado 
em Educação com Área 

de Concentração em 
Tecnologia Educacional 
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Clínica Médica/Prática 

Médica/Discussão 
Clínica/ Integração 

Docente-Assistencial 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
01 

 
02 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização ou 
Residência Médica em 

Hematologia; ou 
Especialização ou 

Residência Médica em 
Infectologia; ou 

Especialização ou 
Residência Médica em 

Patologia; ou 
Especialização ou 

Residência Médica em 
Reumatologia; ou 
Especialização ou 

Residência Médica em 
Clínica Médica 

Cirurgia Geral/ Cirurgia 
do Aparelho Digestivo/ 

Urologia/ Prática 
Médica/Discussão 
Clínica/ Integração 

Docente-Assistencial 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

40H  
Bacharelado em 

Medicina 

Residência Médica ou 
Especialização em 
Cirurgia Geral; ou 
Especialização ou 

Residência Médica em 
Cirurgia do Aparelho 

Digestivo; ou 
Especialização ou 

Residência Médica em 
Urologia 

Otorrinolaringologia/ 
Prática Médica/ 

Discussão 
Clínica/Integração 

Docente-Assistencial 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Residência Médica ou 
Especialização em 

Otorrinolaringologia 

Radiologia/Prática 
Médica/Integração 
Docente-Assistencial 

Medicina Auxiliar 01 0 01 40H Bacharelado em 
Medicina 

Residência Médica ou 
Especialização em 

Radiologia 
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Geografia Agrária/ 

Geografia Econômica/ 
Geografia Política/ 

Geografia da População 

 
Geografia 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Licenciatura ou 
Bacharelado em 

Geografia 

 
Doutorado em 

Geografia 

Psicologia na Saúde e nos 
Territórios 

Psicologia Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Psicologia 

Doutorado em 
Psicologia; ou 
Doutorado em 
Educação; ou 

Doutorado na Área de 
Saúde; ou Doutorado 
em Ciências da Saúde; 

ou Doutorado em 
Saúde Pública; ou 

Doutorado em Saúde 
Coletiva; ou Doutorado 

Serviço Social; ou 
Doutorado em 

Psicobiologia; ou 
Doutorado em 
Neurociências 

Psicologia clínica na 
Abordagem 

Fenomenológica 

Psicologia Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Psicologia 

Doutorado em 
Psicologia 

Educação e relações- 
Etnico-raciais/ Currículo 
e Estudos Culturais em 

Educação 

Pedagogia Adjunto 01 0 01 40H Pedagogia ou Ciências 
Sociais/Sociologia 

Doutorado em 
Educação ou Ciências 

Sociais/Sociologia 

Farmacologia e 
Bioquímica Básica e 

Clínica 

Ciências 
Biológicas/ 

Medicina 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em Ciências 
da Saúde ou Ciências 
Biológicas 

Doutorado na Área de 
Ciências da Saúde ou 
Ciências Biológicas 

Total de vagas: 25 07 32  



Atualizado em 30/05/2022.  

 
 

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Libras, Educação Inclusiva e 

Estágios 
1- Educação bilíngue para Surdos: Aspectos históricos e pedagógicos; 
2- Metodologia do ensino de Libras como L1 e L2: O processo de ensino-aprendizagem para 
estudantes Surdos e Ouvintes; 
3- Os Fundamentos do estudo sobre a Deficiência: Uma abordagem sócio-histórica; 
4- Formação docente para uma Escola inclusiva: Tensões sociopolíticas da atualidade; 
5-Cultura, identidades, tecnologia e a comunidade Surda; 
6-O Estágio Supervisionado e as modalidades da Educação: Educação especial e Educação bilíngue 
para surdos; 
7-Estágio supervisionado na Educação Inclusiva: relações entre teoria e prática; 
8-Escola Inclusiva e Escola bilíngue para Surdos: Discussões atuais; 
9-Fundamentos teórico-práticos da escrita de sinais; 
10-A Educação Especial: fundamentos históricos e sócio-políticos. 

Fundamentos 
Antropológicos, 

Sociológicos, Filosóficos da 
Educação e Estágios 

1-Educação, os processos culturais e a contribuição da globalização na contemporaneidade; 
2-Desigualdade social: O olhar da sociologia e da educação; 
3-O paradigma da diversidade na sociedade atual; 
4-O conhecimento antropológico e sociológico como base para a compreensão da sociedade; 
5-O olhar da antropologia, filosofia e sociologia sobre o homem como ser cultural e social; 
6-A dimensão antropológica do ser social; 
7- Os fundamentos do homem no paradigma da contemporaneidade; 
8- Os fundamentos filosóficos e sociológicos da educação: seus princípios, critérios e objetivos; 
9-O homem e sua educação, os valores como inspiração e como fins da educação; 
10-O fim próprio da educação e a educação do homem. 

Educação Infantil, 
Fundamentos Psicológicos 

da Educação e Estágios 

1-A criança, a infância e a Educação Infantil em sua historicidade; 
2-O brinquedo, a brincadeira e o jogo como direito social da criança e fenômeno cultural; 
3-Políticas e práticas curriculares na Educação Infantil; 
4-A importância da ludicidade para o desenvolvimento da criança em suas múltiplas dimensões; 
5-Estágio supervisionado na Educação Infantil: relações entre teoria e prática; 
6-Pressupostos teórico-metodológicos das principais Escolas do Pensamento em Psicologia; 
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 7- Processos Psicológicos e Educação; 

8- Relações entre desenvolvimento e aprendizagem humana: principais concepções teóricas; 
9-Desenvolvimento na infância e adolescência sob as perspectivas cognitiva e psicossocial; 
10-Psicologia da Educação: conceito, objeto de estudo e as concepções atuais no cenário brasileiro. 

Psicologia Clínica, 
Intervenções Clínicas 

de Estágios 

1-A perspectiva da epistemologia da clínica psicológica na práxis profissional; 
2-Psicologia Clínica: perspectivas de formação, supervisão e orientação técnica; 
3-A escuta clínica e a relação terapêutica; 
4-A clínica psicológica e os movimentos minoritários; 
5-Dimensões éticas das intervenções clínicas; 
6-Intervenções clínicas em ações individuais; 
7-Intervenções clínicas em ações grupais; 
8-Técnicas de observação e entrevista e sua utilização na psicologia clínica; 
9-A prática clínica, políticas públicas e instituições; 
10-O lugar da psicologia clínica na saúde mental. 

Álgebra, Cálculo e 
Estatística 

1- Coordenadas, Mudança de Base e Transformações Lineares; 
2- Diagonalização da Forma Quadrática; 
3- Teorema Fundamental do Cálculo e Aplicações; 
4- Integrais de Linha e Teorema de Green; 
5- Equações Diferenciais Ordinárias e Aplicações; 
6- Séries Temporais; 
7- Regressão Linear e Correlação; 
8- Distribuições de Probabilidade; 
9- Anéis de Polinômios; 
10- Grupos, Homomorfismos, Isomorfismos e Teorema de Lagrange. 

Línguas e Literatura Latinas, 
Língua Portuguesa e 
Práticas de Ensino 

1- Gramática Latina; 
2- As comédias de Plauto e Terêncio; 
3- A épica de Virgílio: Eneida (Aeneis); 
4- A Epistula ad Pisones (Ars Poetica) de Horácio; 
5- O sistema fonológico do Português do Brasil; 
6- Aspectos morfossintáticos do Português Brasileiro; 
7- Morfologia das classes de palavras variáveis do Português Brasileiro; 
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 8- Diversidade linguística e ensino de Língua Portuguesa; 

9- Oralidade, letramentos e ensino de Língua Portuguesa; 
10-O ensino da Língua Portuguesa no contexto das tecnologias de informação e da comunicação. 

Linguística e Práticas de 
Ensino 

1- Linguística estruturalista; 
2- Formalismos: do descritivismo ao gerativismo; 
3- Teorias funcionalistas em linguística; 
4- Funcionalismos e cognitivismo; reflexões sobre a dinamicidade da língua; 
5- As relações entre texto, gênero, discurso e ensino; 
6- As teorias pragmáticas nos estudos da linguagem; 
7- Teorias semânticas nos estudos da linguagem; 
8- Teorias de gênero no contexto brasileiro; 
9- Linguística Aplicada ao ensino de Língua Portuguesa; 
10- As linguísticas discursivas: aspectos teóricos e práticos. 

Estágio Supervisionado em 
Língua Portuguesa e suas 

Literaturas 

1- Fundamentos do Ensino de Língua Portuguesa: gramática e texto; 
2- O ensino da Língua Portuguesa e as novas tecnologias de informação e comunicação: perspectivas 
teóricas e metodológicas; 
3- Abordagem gramatical, textual e discursiva no ensino da Língua Portuguesa; 
4-O ensino de Língua Portuguesa na perspectiva dos letramentos: implicações teóricas e pedagógicas; 
5- O ensino das Literaturas de Língua Portuguesa: responsabilidades sociopolíticas e culturais; 
6- Literatura Brasileira das origens aos nossos dias: propostas de ensino; 
7- Literatura Portuguesa da Idade Média aos dias de hoje e sua importância na educação básica do 
Brasil; 
8- Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: estratégias de Ensino; 
9- História da Língua Portuguesa: formação da Língua e aspectos linguísticos; 
10-Fundamentos contemporâneos da pesquisa em Linguística e Literatura. 

 
Língua Portuguesa e 
Práticas de Ensino 

1- Concepções de texto e textualidade e suas aplicações no ensino de Língua Portuguesa; 
2- Gêneros e tipologias textuais no ensino de Língua Portuguesa no Brasil; 
3- Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da leitura e da escrita; 
4- Alfabetização e letramentos: teorias, metodologias e práticas; 
5- A produção de textos na escola: as metodologias de ensino e as estratégias avaliativas; 
6- Letramento digital e os usos das tecnologias digitais nas aulas de Língua Portuguesa: limites e 
possibilidades para as práticas de ensino; 
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 7- O ensino de gramática na escola: o que é, para que serve e como se organiza a norma gramatical 

do português no Brasil; 
8- O ensino da língua escrita no contexto das diferentes práticas sociais; 
9- Gêneros no ensino e aprendizagem de língua materna: texto, hipertexto e gêneros digitais; 
10- Leitura, escrita e oralidade no contexto escolar: métodos de ensino. 

Paradigmas de Linguagens 
de Programação, 

Inteligência Artificial, 
Inteligência Artificial 
Simbólica, Teoria da 

Computação, 
Aprendizagem de Máquina 

e Reconhecimento de 
Padrões, Mineração de 

Dados, Computação 
Evolucionária, Redes 

Neurais, Análise de Séries 
Temporais 

1- Sistemas baseados em conhecimento; 
2- Inteligência neuro-simbólica; 
3- Máquina de Turing; 
4- Deeplearning; 
5- Agentes inteligentes; 
6- Algoritmos de enxame de partículas; 
7- Web semântica e ontologias; 
8- Mineração de dados; 
9- O paradigma funcional e sua importância para linguagens modernas; 
10-Análise de Séries temporais. 

Algoritmos e Estrutura de 
Dados; Programação; 
Desenvolvimento de 

Software Web; 
Desenvolvimento de 

Aplicações para 
Dispositivos Móveis; 

Devops; Programação 
Paralela e Distribuída, 
Sistemas Operacionais 

1- Tecnologias de desenvolvimento Web; 
2- Desenvolvimento de aplicações RESTful; 
3- Desenvolvimento mobile utilizando frameworks híbridos; 
4- Gerenciamento de processos e threads; 
5- Linhas de produto de software; 
6- Reuso de software; 
7- Sistemas de integração e entrega contínuas; 
8- Complexidade de algoritmos; 
9- Algoritmos em grafos; 
10- Programação Multithreading. 

 
Processos de Software, 

Verificação e Validação de 

1- Qualidade de Software; 
2- Verificação e Validação; 
3- Modelos de Maturidade de Software; 
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Sistemas, Qualidade de 
Software, Gerência de 

Projetos, Metodologias 
Ágeis, TDD e BDD 

4- Empreendedorismo e Inovação; 
5- Engenharia de Software Experimental; 
6- Gerenciamento de Processos de Negócio; 
7- Automação de Teste de Software; 
8- Engenharia de Requisitos; 
9- Gestão de Serviço de TI; 
10-Metodologias Ágeis. 

 
Pensamento 

Computacional; 
Tecnologias Educacionais, 

Metodologias para o 
Ensino de Computação 

(Gamificação, Computação 
Desplugada), Ferramentas 
para o Ensino de Lógica e 
Programação, Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem 
para o Ensino de Educação 

à Distância, 
Robótica Educacional, 

Abordagem IoT no 
Contexto Educacional 

1- Robótica Educacional; 
2- Estratégias de  ensino de computação baseadas em currículos para o ensino de computação e 
tecnologia; 
3- Tecnologias assistivas em processos educacionais; 
4-Ecossistemas digitais de aprendizagem; 
5- Teorias e Práticas do Pensamento Computacional; 
6- Uso de tecnologias móveis e mobile learning no ensino e aprendizagem de computação; 
7-Integração de tecnologias digitais ao currículo da Educação Básica; 
8-Metodologias para avaliação da qualidade de recursos e tecnologias educacionais digitais; 
9-Engenharia de software e gerência de projetos de software educacional; 
10-Internet das coisas aplicada ao ensino e/ou aprendizagem. 

 
Clínica Médica/Prática 

Médica/Discussão Clínica/ 
Integração Docente- 

Assistencial 

1- Anasarca; 
2- Artralgia; 
3- Dispneia; 
4- Dor Abdominal; 
5- Dor Torácica; 
6- Febre; 
7- Linfonodomegalias; 
8- Sepse; 
9- Síndrome Metabólica; 
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 10-Síndromes Demenciais. 

 
Cirurgia Geral/ Cirurgia do 

Aparelho Digestivo/ 
Urologia/ Prática 

Médica/Discussão Clínica/ 
Integração Docente- 

Assistencial 

1- Abdômen Agudo; 
2- Avaliação pré-anestésica; 
3- CA cólon retal; 
4- Complicações pós-operatórias; 
5- Doenças Biliares; 
6- Grandes Queimados; 
7- Hérnias; 
8- Pancreatite; 
9- REMIT: resposta endócrina, metabólica e imunológica ao trauma; 
10-Trauma Torácico. 

 
Otorrinolaringologia/ 

Prática Médica/ Discussão 
Clínica/Integração Docente- 

Assistencial 

1- Amigdalites e suas complicações; 
2- Déficit auditivo de condução e neurológico; 
3- Doenças da laringe; 
4- Doenças vestibulares; 
5- Lesão de cordas vocais; 
6- Lesões ulcerativas orais; 
7- Otites; 
8- Próteses auditivas; 
9- Roncopatias; 
10- Sinosoidopatias. 

 
Radiologia/Prática 

Médica/Integração 
Docente-Assistencial 

1- Física médica e proteção radiológica; 
2- Princípios da radiologia (Raio X/Tomografia); 
3- Princípios da ressonância nuclear magnética; 
4- Princípios da ultrassonografia; 
5- Radiografia do abdômen e principais afecções; 
6- Radiografia do crânio e principais afecções; 
7- Radiografia do sistema músculo esquelético e principais afecções; 
8- Radiografia do tórax e principais afecções; 
9- Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia; 
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 10-Ultrassonografia na emergência (“pontcare”). 

 
Geografia Agrária/ 

Geografia Econômica/ 
Geografia Política/ 

Geografia da População 

1- Agronegócio e modernização do campo: a importância do Brasil no cenário mundial; 
2- Movimentos sociais e reforma agrária: os desafios da luta pela terra no Brasil; 
3- Agricultura familiar e segurança alimentar: da produção alimentar aos desafios de combate à fome 
no Brasil; 
4- Desconcentração territorial e reestruturação produtiva da Indústria no Brasil; 
5- Circuitos espaciais da produção na Região Nordeste; 
6- Geografia, economia e meio ambiente: desafios e perspectivas no mundo contemporâneo; 
7- Regionalização na América do Sul: espaços de integração e fragmentação; 
8- Estado e capitalismo: conflitos e segurança no mundo contemporâneo; 
9- Nova ordem mundial: reorganização política e gestão dos territórios; 
10- Relações campo-cidade e as novas dinâmicas populacionais. 

 
Psicologia na Saúde e nos 

Territórios 

1- O fenômeno da saúde e a produção de cuidado na Psicologia: horizontes da Biomedicina e dos 
Modelos Psicossociais; 
2- Psicologia na saúde e cuidado paliativo: abrangências, limites e desafios; 
3- Cuidado em saúde: ações integradas na prevenção, intervenção e promoção da saúde; 
4- Atuação do psicólogo na saúde, no âmbito hospitalar: Emergência/Urgência; Ambulatório, Unidade 
de Terapia Intensiva e Enfermaria; 
5- Família, saúde e hospitalização: privação; finitude e luto; 
6- A compreensão de território, saúde e suas conexões, nos fazeres cotidianos da Psicologia; 
7- O lugar das questões étnico-raciais no contexto da Psicologia na Saúde; 
8- Políticas públicas de saúde e a atuação profissional em psicologia nos territórios rurais, indígenas e 
quilombolas: desafios e possibilidades; 
9- Processos históricos e a atual conjuntura política: interferências na saúde dos povos tradicionais; 
10-Processos de territorialização e justiça ambiental: o que a Psicologia na Saúde tem a contribuir? 

 
 

Psicologia Clínica na 
Abordagem 

Fenomenológica 

1-A Psicologia na Perspectiva Fenomenológica e Fenomenológica Hermenêutica: histórico e 
consolidação no Brasil; 
2- Fenomenologia Hermenêutica: contribuições à Psicologia Clínica e para a Psicologia da Saúde; 
3- Perspectiva Fenomenológica Hermenêutica e suas contribuições para a prática psicológica em 
instituições; 
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 4- Perspectiva Fenomenológica na pesquisa e prática em Psicologia; 

5- Psicopatologia fenomenológica e suas contribuições para a prática psicológica; 
6- Contribuições de Edmund Husserl e de Martin Heidegger à Psicologia: aproximações e 
diferenciações; 
7- Fenomenologia como filosofia e método: contribuições às práticas do psicólogo; 
8- Articulações e particularidades dos movimentos fenomenológico, existencialista e humanista e 
suas ressonâncias na Psicologia; 
9- Plantão Psicológico na Perspectiva Fenomenológica Hermenêutica; 
10-Psicodiagnóstico Colaborativo e Psicodiagnóstico Interventivo. 

Educação e relações-Étnico- 1- Processos de produção, circulação e consumo de bens culturais, mídia e cultura;  

raciais/ Currículo e Estudos 2- Currículo e as Relações Étnico-Raciais, Educação e Africanidades no Brasil;  

Culturais em Educação 3- Representação sociais, produção de identidades, ideologia e mediações culturais;  

 4- O Racismo e a Educação nos espaços institucionais e formativos brasileiros;  

 5-Contexto do   surgimento   dos   Estudos   Culturais   britânicos   e   suas   contribuições   para o 
 desenvolvimento de análises sobre as culturas latino-americanas;  

 6- Currículo, Relações étnico-culturais e a formação de professores;  

 7- A Construção do Mito da Democracia Racial;  

 8- Políticas Educacionais para as Políticas de Ações Afirmativas;  

 9- A identidade cultural na pós-modernidade, Comunicação, Cultura e Mediação;  

 10- Currículo para a Educação Intercultural na América Latina.  

 1-Antidiabéticos orais e insulinoterapia;  

Farmacologia e Bioquímica 2-Farmacologia do sistema respiratório;  

Básica e Clínica 3-Antibacterianos inibidores de síntese proteica (macrolideos, tetraciclinas e aminoglicosídeos);  

 4-Receptores farmacológicos e sistemas efetores;  

 5-Farmacologia da inflamação;  

 6-Bioquímica dos aminoácidos e proteínas; vias de degradação de aminoácidos e ciclo da ureia;  

 7-Metabolismo   e    digestão    de    carboidratos;    glicólise    e    gliconeogênese,    glicogenólise e 
 glicogenogênese; regulação das vias;  

 8-Bioquímica dos lipídeos; síntese de ácidos graxos e beta-oxidação; regulação das vias;  

 9-Bioquímica do sangue e aspectos da coagulação;  

 10-Bioquímica do tecido muscular e regulação da contração.  
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MULTICAMPI: CAMPUS SERRA TALHADA 
Perfil de Atuação Curso Função/Catego 

ria 
VCG PCD TOTAL Regime de 

Trabalho 
Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-Graduação 

História da Medicina/ 
Trabalho Médico e 

Compromisso Social/ 
Identidade Médica e 

Formação Profissional/ 
Semiologia/Técnica 
Cirúrgica/ Discussão 

Clínica/Internato 

 
 

Medicina 

 
 

Auxiliar 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

 
 

Bacharelado em 
Medicina 

 
Especialização 
ou Residência 
na Área das 

Ciências 
Médicas 

Nefrologia/ Clínica Médica/ 
Medicina 

Intensiva/Infectologia/Semi 
ologia/Prática 

Médica/Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

 
Especialização 
ou Residência 
em Nefrologia 

Traumato- 
Ortopedia/Semiologia/ATLS/ 

Técnica Cirúrgica/ Prática 
Médica/Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização ou 
Residência em 

Traumato- 
ortopedia 

Pneumologia/ Clínica 
Médica /Medicina Intensiva/ 

Semiologia/ Prática 
Médica/Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 

em 
Pneumologia; 

ou 
Especialização 
ou Residência 

em Clínica 
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        Médica; ou 

Especialização 
ou Residência 

em 
Medicina 
Intensiva 

Oncologia/Cuidados 
Paliativos/Clínica 

Médica/Semiologia/Prática 
Médica/ 

Discussão Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 
em Oncologia 

Atenção Primária à 
Saúde/Saúde Mental/Clínica 
Médica/Semiologia/Prática 

Médica/Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 
em Psiquiatria; 

ou Especialização 
ou Residência 

em Saúde 
Mental; ou 

Especialização ou 
Residência em 
Clínica Médica; 

ou Especialização 
ou Residência 

em Atenção 
Primária à 
Saúde; ou 

Especialização 
ou 

Residência em 
saúde da família 

Cirurgia Geral/ Clínicas 
Cirúrgicas/ATLS/Técnica 

Cirúrgica/Semiologia/Prática 
Médica/Discussão 
clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 

em Cirurgia 
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Ginecologia e Obstetrícia/ 

Clínica Médica/ 
Semiologia/Prática 
Médica/Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

01 0 01  
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 

em Ginecologia e 
Obstetrícia 

Cardiologia/ Medicina 
Intensiva/ACLS/ Clínica 

Médica/ Semiologia/Prática 
Médica/ Discussão 
Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência 

em Cardiologia; 
ou Especialização 

ou Residência 
em Medicina 
Intensiva; ou 

Especialização ou 
Residência em 
Clínica Médica 

Clínica Médica/Infectologia/ 
Semiologia/Prática 

Médica/Técnica 
Cirúrgica/Discussão 

Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Auxiliar 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Medicina 

Especialização 
ou Residência na 
Área das Ciências 

Médicas 

 
Farmacologia/Fisiologia/Bio 
química/Biofísica/Discussão 

Clínica 

 
Medicina 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

Bacharelado em 
Medicina; ou 

Biomedicina; ou 
Farmácia; ou 

Odontologia; ou 
Bacharelado ou 
Licenciatura em 

Ciências 
Biológicas 

Doutorado na 
Área de Ciências 

da Saúde; ou 
Doutorado em 

Farmacologia; ou 
Doutorado em 
Bioquímica; ou 
Doutorado em 
Fisiologia; ou 

Doutorado em 
Biofísica; ou 

Doutorado em 
Ciências 

Biológicas 
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        aplicadas à 

Saúde; ou 
Doutorado em 
Biociências; ou 
Doutorado em 

Biotecnologia em 
Saúde 

Atenção Global ao Doente/ 
Trabalho Médico e 

Compromisso Social/Ciclos 
de Vida/Saúde Mental/ 

Discussão Clínica/Internato 

 
Medicina 

 
Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
Bacharelado em 

Psicologia 

 
Doutorado em 

Psicologia; ou 
Doutorado na 
Área de Ciências 

da Saúde 
 

Morfologia (Citologia, 
Histologia, Anatomia e 

Patologia)/Discussão Clínica 

 
 

Medicina 

 
 

Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

Bacharelado em 
Medicina; ou 

Enfermagem; ou 
Biomedicina; ou 

Farmácia; ou 
Fisioterapia; ou 
Odontologia; ou 
Bacharelado ou 
Licenciatura em 

Ciências 
Biológicas 

Doutorado em 
Anatomia; ou 
Doutorado em 
Patologia; ou 

Doutorado em 
Ciências 

Biológicas 
aplicadas à 
saúde; ou 

Doutorado em 
Histologia; ou 
Doutorado na 

Área de 
Ciências da 

Saúde 
Total de vagas: 13 0 13  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 

História da Medicina/ 1- Médico, o agente da medicina; 
Trabalho Médico e 2- A sombra do plátano- Hipócrates; 

Compromisso Social/ 3- Medicina na idade média; 
Identidade Médica e 4- Formação da identidade médica; 

Formação 5- Humanização na formação médica e visão holística do sujeito; 
Profissional/Semiologia/ 6- O médico e a equipe de saúde: relação de parceria; 

Técnica Cirúrgica/ 7- Aspectos éticos nas pesquisas em medicina; 
Discussão 8- O médico e o código de ética; 

Clínica/Internato 9- Princípios da Anamnese; 
 10- Assepsia e antissepsia. 

Nefrologia/ Clínica 1-Internação, Evolução Médica e Prescrição médica intra-hospitalar; 
Médica/ Medicina 2-O método clínico; 

Intensiva/Infectologia/ 3-Semiologia Urinária: avaliação clínica, laboratorial e por imagem; 
Semiologia/Prática 4-Síndrome Nefrítica; 
Médica/ Discussão 5-Síndrome Nefrótica; 
Clínica/ Internato 6-Lesão Renal Aguda; 

 7-Doença Renal Crônica; 
 8-Distúrbios do equilíbrio ácido-base; 
 9-Sepse; 
 10-Pneumonia adquirida na comunidade. 

Traumato-Ortopedia/ 1- A Fratura exposta; 
Semiologia/ATLS/ Técnica 2- Fratura e luxação do tornozelo; 

Cirúrgica/ Prática 3- O quadril infantil; 
Médica/ Discussão 4- Infecção em ortopedia; 
Clínica/Internato 5- Síndrome da embolia gasosa; 

 6- Semiologia do joelho; 
 7- Lombalgias; 
 8- Fratura Transtrocantérica; 
 9- A ortopedia no ATLS; 
 10-Osteossíntese eficaz: biologia x mecânica. 
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Pneumologia/ Clínica 

Médica /Medicina 
Intensiva/ Semiologia/ 

Prática Médica/ 
Discussão 

Clínica/Internato 

1-Semiologia respiratória: avaliação clínica, laboratorial e por imagem; 
2-Asma; 
3- DPOC; 
4- Pneumonia Comunitária; 
5-Tuberculose pulmonar; 
6- Derrame pleural e Pneumotorax; 
7- Abordagem e diagnóstico diferencial da dispneia; 
8-Diagnóstico diferencial da tosse; 
9-Atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória; 
10-Exames complementares na Pneumologia. 

Oncologia/ Cuidados 
Paliativos/Clínica 

Médica/ Semiologia/ 
Prática Médica/ 

Discussão 
Clínica/Internato 

1- Câncer de Mama; 
2- Câncer de colo de útero; 
3-Câncer de Pulmão; 
4-Câncer de Próstata; 
5-Câncer de Cólon; 
6- Câncer de Estômago; 
7- Cuidados Paliativos (Vômitos e anorexia); 
8-Cuidados Paliativos (tratamento da dor); 
9-Síndrome Paraneoplásica; 
10-Emergência oncológica. 

Atenção Primária à 1- Fundamentos da medicina de família e comunidade; 
Saúde/Saúde Mental/ 2- Ferramentas da prática do médico de família e comunidade; 

Clínica Médica/ 3- Formação em medicina de família e comunidade; 
Semiologia/ Prática 4- O papel do médico de família e comunidade no cuidado a grupos populacionais específicos – 
Médica/ Discussão Saúde da criança, Saúde do homem, Saúde da mulher, Saúde do idoso; 
Clínica/Internato 5- Hanseníase e Tuberculose; 

 6- Hipertensão e Diabetes; 
 7- Saúde Mental no contexto da atenção básica; 
 8- Transtornos de ansiedade; 
 9- Depressão; 
 10- Princípios da Anamnese. 
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Cirurgia Geral/ Clínicas 

Cirúrgicas/ATLS/ Técnica 
Cirúrgica/Semiologia / 

Prática Médica / 
Discussão 

Clínica/Internato 

1- Atendimento inicial ao politraumatizado; 
2- Hemorragia digestiva alta; 
3- Hemorragia digestiva baixa; 
4- Abdome agudo; 
5- Icterícia obstrutiva; 
6- Trauma torácico; 
7- Cirurgia da obesidade; 
8- Anamnese abdominal; 
9- Choque; 
10- Ambiente Cirúrgico, Preparo cirúrgico e Diérese (materiais e incisões). 

Ginecologia e Obstetrícia/ 
Clínica Médica/ 

Semiologia/ Prática 
Médica/ Discussão 
Clínica/Internato 

1- Promoção à saúde e prevenção de doenças na assistência pré-natal; 
2- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento nas síndromes hipertensivas na gestação; 
3- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento nos casos de diabetes em gestantes; 
4- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento nas síndromes hemorrágicas na gestação; 
5-Avaliação do feto, da pelve e do útero para uma adequada assistência ao parto; 
6- Avaliação e tratamento da mulher em caso de puerpério patológico; 
7- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento no sangramento uterino anormal. 
8- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento nos casos de amenorreia; 
9- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da infertilidade conjugal; 
10- Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. 

Cardiologia/ Medicina 
Intensiva/ ACLS/ Clínica 

Médica/ Semiologia/ 
Prática Médica/ 

Discussão 
Clínica/Internato 

1- Hipertensão arterial sistêmica; 
2- Urgências e Emergências hipertensivas; 
3- Síndromes Coronarianas Agudas com supra ST; 
4- Síndromes Coronarianas Agudas sem supra ST; 
5- Febre Reumática; 
6- Doença de Chagas; 
7- Endocardite Infecciosa; 
8- Insuficiência Cardíaca; 
9- Parada Cardiorrespiratória em Ritmos Chocáveis; 
10- Semiologia cardiovascular (anamnese e exame físico cardiovascular). 
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Clínica 

Médica/Infectologia/ 
Semiologia/ Prática 

Médica/ Técnica 
Cirúrgica/Discussão 

Clínica/Internato 

1- Princípios da Anamnese; 
2- Hipertensão arterial sistêmica; 
3- Diabetes Melitus; 
4- Exame do abdômen; 
5- Anamnese respiratória; 
6- Tuberculose; 
7- Pneumonia comunitária e nosocomial; 
8- Arboviroses; 
9- Osteoartrose e Osteoartrite; 
10- Assepsia e antissepsia. 

Farmacologia/ 1-Eixo neuroimunoendócrino (hpa); 
Fisiologia/Bioquímica/ 2- Bloqueio farmacológico (fisiologia/farmacologia); 

Biofísica/Discussão 3- Regulação neuro-endócrina da função gastrointestinal; 
Clínica 4- Biofísica e fisiologia renal e ações dos diuréticos; 

 5- Bioeletrogênese cardíaca e beta bloqueadores; 
 6-Bioquímica e fisiologia do sistema motor, bloqueio e estimulação farmacológica da junção 
 neuromuscular; 
 7- Fisiologia da dor e modulação farmacológica da nocicepção; 
 8- Mecânica ventilatória e aspectos bioquímicos e biofísicos associados à troca de gases; 
 9- Farmacologia comparada entre anti-inflamatórios não hormonais e glicocorticosteróides; 
 10- Farmacologia dos antibacterianos. 

Atenção Global ao 1-Código de Ética Profissional; 
Doente/ Trabalho Médico 2- Humanização na formação médica; 

e Compromisso 3- Depressão e suicídio; 
Social/Ciclos de 4- Saúde da Mulher: aspectos psicossociais e sua relação equipe médica-paciente-família; 

Vida/Saúde Mental/ 5- Dinâmica de Grupo; 
Discussão Clínica/ 6- Infância e Pediatria; 

Internato 7- O paciente deprimido; 
 8- Psicologia do Desenvolvimento; 
 9- Principais quadros psicopatológicos; 
 10- Grupo e Psicologia de Grupo. 
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Morfologia (Citologia, 1- Anatomo-histologia do sistema cardiovascular e principais distúrbios hemodinâmicos; 
Histologia, Anatomia e 2- Anatomo-histologia do sistema respiratório; 
Patologia) / Discussão 3- Anatomo-histologia do sistema digestório; 

clínica 4- Anatomo-histologia do sistema urinário; 
 5- Anatomo-histologia do sistema reprodutor (feminino e masculino); 
 6- Anatomo-histologia do Sistema Nervoso Central; 
 7- Anatomo-histologia do sistema musculoesquelético axial (tórax abdômen e coluna vertebral); 
 8- Anatomo-histologia   do   sistema   musculoesquelético   apendicular   (membros   superiores   e 
 inferiores); 
 9- Anatomo-histologia dos órgãos linfáticos e mecanismo geral da inflamação; 
 10- Carcinogênese e neoplasia. 

 
 
 

 
MULTICAMPI: CAMPUS ARCOVERDE 

 
Perfil de Atuação 

 
Curso 

 
Função/Categoria 

 
VCG 

 
PCD 

 
TOTAL 

 
Regime 
deTrabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Radiologia Odontológica/ 
Imaginologia Odontológica/ 

Introdução à Clínica 
Odontológica/ Clínica 

Integrada/ Atenção em 
Saúde, Gestão e 

Educação/Prática 
Odontológica/ Discussão 

Clínica/ Prática Profissional 
Supervisionada 

 
 

Odontologia 

 
 

Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
 
 

Bacharelado 
em 

Odontologia 

 
Doutorado em 

Radiologia; ou 
Doutorado em 
Clínica Integrada; 
ou Doutorado em 

Ciências 
Odontológicas; ou 

Doutorado em 
Odontologia; ou 

Doutorado na Área 
de Ciências 
da Saúde 
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Pacientes com 
Necessidades 

Especiais/Odontopediatria/ 
Clínica Integrada/Atenção 

em Saúde, Gestão e 
Educação/Prática 

Odontológica/Discussão 
Clínica/Prática Profissional 

Supervisionada 

 
 

Odontologia 

 
 

Adjunto 

 
01 

 
0 

 
01 

 
40H 

 
 

Bacharelado 
em 

Odontologia 

 
Doutorado em 

Odontopediatria; 
ou Doutorado em 

Hebiatria; ou 
Doutorado em 

Clínica Integrada; 
ou Doutorado em 

Ciências 
Odontológicas; ou 

Doutorado em 
Odontologia; ou 

Doutorado 
na Área de 

Ciências da Saúde 
Biologia Celular e 

Molecular/ 
Genética/Microbiologia/ 

Imunologia/ 
Histologia/Embriologia/ 

Clínica Integrada/ Prática 
Profissional 

Supervisionada 

 
Odontologia 

 
Adjunto 

01 0 01 40H  
Bacharelado 

em 
Odontologia 

Doutorado em 
Odontologia; ou 
Doutorado em 

Ciências Biológicas; 
ou Doutorado na 
Área de Ciências 

da Saúde; ou 
Doutorado 

Interdisciplinar na 
Área de Saúde 

Endodontia/ Clínica 
Integrada/ Atenção em 

Saúde, Gestão e Educação/ 
Prática Odontológica/ 

Discussão Clínica/ Prática 
Profissional 

Supervisionada 

 
Odontologia 

 
Adjunto 

01 0 01 40H  
Bacharelado 

em 
Odontologia 

Doutorado em 
Endodontia; ou 
Doutorado em 
Odontologia 

Restauradora; ou 
Doutorado em 

Clínica Integrada; 
ou Doutorado em 

Ciências 
Odontológicas; ou 
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        Doutorado em 

Odontologia; ou 
Doutorado em 

Ciências da Saúde, 
com 

Residência/Especia 
lização em 
Endodontia 

Prótese Dentária/ Clínica 
Integrada/ Atenção em 

Saúde, Gestão e Educação/ 
Prática Odontológica/ 

Discussão Clínica/ Prática 
Profissional 

Supervisionada 

 
Odontologia 

 
Adjunto 

01 0 01 40H  
Bacharelado 

em 
Odontologia 

Doutorado em 
Prótese Dentária; 
ou Doutorado em 
Reabilitação Oral; 
ou Doutorado em 

Odontologia 
Restauradora; ou 

Doutorado em 
Clínica Integrada; 
ou Doutorado em 

Ciências 
Odontológicas; ou 

Doutorado em 
Odontologia; ou 
Doutorado em 

Ciências da Saúde, 
com 

Residência/Especia 
lização em Prótese 

Dentária 
Total de vagas: 05 0 05  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 

Radiologia 
Odontológica/ 
Imaginologia 

Odontológica/ 
Introdução à Clínica 

Odontológica/ Clínica 
Integrada/ Atenção em 

Saúde, Gestão e 
Educação/Prática 

Odontológica/ 
Discussão Clínica/ 

Prática Profissional 
Supervisionada 

1- Técnicas Radiográficas Intra e Extrabucais; 
2- Princípios de Tomografia Computadorizada, Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico e 
Radiografias Digitais; 
3- Anatomia e Interpretação de Radiografias Periapicais, Interproximais e Panorâmicas; 
4- Aparelhos de Raio-X, Filmes e Processamento Radiográfico; 
5- Radiologia Aplicada a Endodontia e Periodontia; 
6- Radiologia Aplicada ao Diagnóstico de Patologias do Complexo Bucomaxilofacial; 
7- Controle de Infecção e Ambientação na Prática Radiológica; 
8- Biossegurança no Consultório Odontológico; 
9- Ergonomia Aplicada ao Atendimento Odontológico; 
10- Aprendizagem em Odontologia e Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Pacientes com 
Necessidades 

Especiais/Odontopediatria/ 
Clínica Integrada/Atenção 

em Saúde, Gestão e 
Educação/Prática 

Odontológica/Discussão 
Clínica/Prática Profissional 

Supervisionada 

1- O papel do cirurgião dentista na saúde do bebê: da gestação à dentição decídua completa; 
2- Diagnóstico e tratamento das principais patologias orais da infância; 
3- Exame clínico, exames complementares e técnicas de manejo farmacológico e não farmacológico 
do paciente infantil e da pessoa com deficiência; 
4- Anestesiologia e terapêutica aplicada ao procedimento cirúrgico no atendimento do paciente 
infantil; 
5- A Odontopediatria no atendimento a pacientes com Síndrome de Down, Paralisia Cerebral e 
Autismo; 
6- Estratégias educativas, preventivas e de adequação do meio bucal em Odontopediatria; 
7- Ortodontia na clínica infantil: da etiologia ao tratamento das principais alterações dentofaciais; 
8- Endodontia em dentes decíduos e permanentes jovens: diagnóstico, técnicas de tratamento e 
terapêutica baseados em evidência científica; 
9- Diagnóstico, tratamento e preservação do traumatismo relacionado à violência ou não na infância 
e adolescência; 
10- Aprendizagem em Odontologia e Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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Biologia Celular e 1- Citoesqueleto e sua participação na divisão celular; 

Molecular/ 2- Aspectos gerais da biologia molecular aplicados a odontologia e técnicas de biologia celular; 
Genética/Microbiologia 3- Mutação e Reparo do DNA; 

/ Imunologia/ 4- Parasitoses de interesse odontológico; 
Histologia/Embriologia/ 5- Mecanismos de agressão e defesa relacionados à cárie; 

Clínica Integrada/ 6- Mecanismos de agressão e defesa relacionados às doenças periodontais; 
Prática Profissional 7- Citologia e Histologia do Sistema Imunológico; 

Supervisionada 8- Odontogênese; 
 9- Embriologia craniofacial e oral; 
 10-Aprendizagem em Odontologia e Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Endodontia/ Clínica 1- Morfologia do Sistema de Canais Radiculares e Acesso Endodôntico; 
Integrada/ Atenção em 2- Exame Clínico em Endodontia e Diagnóstico das Alterações Pulpares e Perirradiculares; 

Saúde, Gestão e 3- Preparo Químico-Mecânico dos Canais Radiculares: Manual e Mecanizado; 
Educação/ Prática 4- Urgências em Endodontia; 

Odontológica/ 5- Traumatismo Dentoalveolar e Endodontia Regenerativa; 
Discussão Clínica/ 6- Imaginologia em Endodontia; 

Prática Profissional 7- Reabilitação de Dentes Tratados Endodonticamente; 
Supervisionada 8- Uso do Ultrassom na Endodontia; 

 9- Técnicas e Materiais Obturadores; 
 10-Aprendizagem em Odontologia e Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Prótese Dentária/ 1- Edentulismo, epidemiologia do uso/necessidade protética e tratamentos reabilitadores complexos; 
Clínica Integrada/ 2- Interrelação Prótese-Dentística-Periodontia; 

Atenção em Saúde, 3- Aspectos contemporâneos das Próteses sobre Implantes; 
Gestão e Educação/ 4- Dor orofacial e DTM: etiologia, diagnóstico, fisiopatologia e controle; 

Prática Odontológica/ 5- Oclusão na clínica odontológica e nas reabilitações protéticas; 
Discussão Clínica/ 6- Exame clínico em Prótese Dentária; 

Prática Profissional 7- Preparos dentários para Prótese Fixa; 
Supervisionada 8- Planejamento em Prótese Parcial Removível; 

 9- Odontologia Digital aplicada à Reabilitação Oral; 
 10-Aprendizagem em Odontologia e Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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CAMPUS MATA NORTE 

 
Perfil de Atuação 

 
Curso 

 
Função/Categoria 

 
VCG 

 
PCD 

 
TOTAL 

Regimede 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 

Graduação Pós-graduação 

Língua Inglesa, Ensino 
e Práticas Pedagógicas 

Letras- Português 
e Inglês 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Letras 

Doutorado em Letras; ou 
Doutorado em Linguística; 
ou Doutorado em Língua 

Inglesa 
Literaturas de Língua 
Portuguesa, Ensino e 
Práticas Pedagógicas 

Letras- Português 
e Espanhol 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Letras 

Doutorado em Letras; ou 
Doutorado em Literatura 

Língua Latina e suas 
implicações na Língua 

Portuguesa 

Letras–Português 
e Inglês 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Letras 

Doutorado em Letras; ou 
Doutorado em Linguística; 

ou 
Doutorado em Língua 

Portuguesa 
Análise, Álgebra, 

Geometria, 
Combinatória, 

Estatística e 
Probabilidade 

Matemática Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Matemática; ou 
Licenciatura em 
Matemática ou 
Ciências com 
habilitação em 

Matemática 

Doutorado em Matemática 
pura; ou Doutorado em 

Matemática aplicada 

Ensino de Matemática Matemática Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura em 
Matemática; ou 
Ciências com 
habilitação em 

Matemática 

Doutorado em Educação 
Matemática; ou Doutorado 

em Educação; ou 
Doutorado 

em Psicologia Cognitiva 
História Moderna e 
Ensino de História 

Moderna 

História Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
História 

Doutorado em História 

Epistemologia e Teoria 
do Ensino de História 

Licenciatura em 
História 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
História 

Doutorado em História 
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História das 
Colonizações 
na América 

Licenciatura em 
História 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
História 

Doutorado em História 

Logística Tecnologia 
em 
Logística 

Adjunto 01 01 02 40H Bacharelado em 
Administração; ou 

Engenharia de 
Produção; ou 

Tecnologia em 
Logística 

Doutorado em 
Administração; ou 

Doutorado em Engenharia 
de Produção; ou 
Doutorado em 

Logística 
Anatomia e Fisiologia 

Animal e Humana 
Ciências 

Biológicas 
Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 

Bacharelado em 
Ciências Biológicas; 

ou Medicina 
Veterinária 

Doutorado na Área de 
Ciências Biológicas; 

ou Doutorado em 
Ciências da 

Saúde; ou Doutorado 
em Ciências 
Veterinárias 

 
Biologia Animal, 

Ecologia e Práticas 
Pedagógicas 

 
Ciências 

Biológicas 

 
 

Adjunto 

01 0 01 40H Ciências Biológicas 
ou Ecologia 

Doutorado na área de 
Ciências Biológicas; 

ou Doutorado em 
Ensino das Ciências; 

ou Doutorado em 
Biologia Animal; ou 

Doutorado em 
Zoologia; ou 

Doutorado em 
Parasitologia; ou 

Doutorado em 
Ecologia; ou 

Doutorado em 
Biodiversidade; ou 

Doutorado em 
Oceanografia. 
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Citologia, Histologia, 

Bioquímica geral 
Licenciatura em 

Ciências 
Biológicas 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Doutorado em Ciências 
Biológicas ou 
Doutorado em 

Ciências da Saúde 

Política Educacional e 
Gestão Educacional 
Educação eTrabalho 

Pedagogia Adjunto 01 0 01 40H Pedagogia Doutorado em Educação 

LIBRAS-Língua 
Brasileira de Sinais 

Licenciatura em 
Letras–Português 

eInglês 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
qualquer Área do 

conhecimento com 
curso de formação em 

Libras; ou 
Licenciatura em 

Letras Libras 

Doutorado na Área de 
Educação; ou Doutorado 

na Área de Ensino; ou 
Doutorado na Área de 

Letras; ou Doutorado na 
Área de 

Letras Libras; ou 
Doutorado em Linguística; 

ou Doutorado em 
Psicologia Cognitiva. 

Fundamentos 
Socioantropológicos da 

Educação 

Graduação em 
Pedagogia 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Ciências Sociais; ou 

Licenciatura em 
Sociologia; ou 

Licenciatura em 
Antropologia ou 

Pedagogia 

Doutorado em Educação; 
ou Doutorado em Ciências 
Sociais; ou Doutorado em 
Sociologia; ou Doutorado 

em 
Antropologia 

Fundamentos 
Filosóficos da Educação 

Licenciatura em 
Pedagogia 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Filosofia; ou 

Graduação em 
Pedagogia 

Doutorado em Educação; 
ou Doutorado em Filosofia 
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Educação em 
Computação; 

Tecnologias em 
Educação e em 
Computação 

 
 

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação 

Adjunto 01 0 01  
 

40H 

 
 

Bacharelado ou 
Licenciatura 

em Computação 

Doutorado em 
Computação; ou 

Doutorado em Educação; 
ou Doutorado em 

Informática Aplicada à 
Educação; ou Doutorado 

em Educação Tecnológica; 
ou 

Doutorado em Psicologia 
Cognitiva 

 
 

Informática na 
Educação 

 
Todas as 

Licenciaturas 

 
 

Adjunto 

 
 

01 

 
 

0 

 
 

01 

 
 

40H 

Bacharelado ou 
Licenciatura em 
Computação; ou 
Graduação em 
Pedagogia; ou 

Licenciatura em 
qualquer 
Área do 

conhecimento 

Doutorado em 
Computação; ou 

Doutorado em Informática 
Aplicada à Educação; ou 

Doutorado 
em Educação Tecnológica 

Algoritmos e 
Estruturas de 

Dados; Paradigmas 
de Linguagem de 

Programação; 
Programação; 
Engenharia de 

Software Educativo 

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação 

Adjunto 01 0 01  
40H 

 
Bacharelado ou 

Licenciatura 
em Computação 

Doutorado em 
Computação; ou 

Doutorado em Informática 
Aplicada à 
Educação 

Matemática 
Discreta; Teoria da 

Computação; 
Inteligência 

Artificial Aplicada 
à Educação 

 

Licenciatura em 
Ciência da 

Computação 

 
 

Adjunto 

01 0 01  
 

40H 

 
 

Bacharelado ou 
Licenciatura 

em Computação 

Doutorado em 
Computação; ou 

Doutorado em Educação; 
ou Doutorado em 

Informática Aplicada à 
Educação; ou Doutorado 
em Psicologia Cognitiva 
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Arte e Educação, Didática 
e Pesquisa em Educação 

Licenciatura em 
Pedagogia 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Pedagogia; ou 

Licenciatura em Arte 
e Educação 

Doutorado em Educação; ou 
Doutorado em Arte e 

Educação 

Total de vagas: 21 3 24  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Língua Inglesa, Ensino e 

Práticas Pedagógicas 
1- Pedagogical Practices and English Language Teaching; 
2- The Importance of Pedagogical Practice in English Language Teacher Training; 
3- English language teaching: second language acquisition and communicative language strategies; 
4- Practice in English language: the importance of pedagogical training, skill development and 
integrated approaches in classroom for English teaching; 
5- Official regulatory documents: papers, regulations and policy for English language teaching in basic 
education; 
6- Supervised Internship in English Language: implications for teaching and teacher training; 
7- English language semantics – building language awareness and teaching the use of some cultural 
meanings, words and expressions; 
8- Reading and writing practice – developing literacies, reading and writing practices (also for 
academic purposes), vocabulary learning and teaching; 
9- Translation and language teaching – translation skills, language assessment & acquisition in English 
language; 
10- Cross-culture, media and literature in English teaching: global reality and English teaching 
perspectives. 
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Literaturas de Língua 
Portuguesa, Ensino e 
Práticas Pedagógicas 

1- As Práticas Pedagógicas e o Ensino da Literatura; 
2- Documentos Oficiais reguladores do Ensino Básico e as Práticas Pedagógicas das 
Literaturas de Língua Portuguesa; 
3-A Importância da Prática Pedagógica da Literatura para Formação do Professor; 
4-Formação de leitores críticos e práticas pedagógicas da Literatura Portuguesa; 
5-Práticas de leitura e letramento literário da Literatura Brasileira; 
6- Literaturas Portuguesa, Brasileira suas Práticas Pedagógicas, com base na Estética da Recepção, 
na intertextualidade e na intersemiótica; 
7- Diversidade cultural, práticas pedagógicas e letramento literário com textos da Literatura 
popular, canônica e daquelas não consideradas canônicas; 
8- Práticas de Leitura e Letramento Literário com textos da Literatura Afro-brasileira; 
9- Práticas Pedagógicas de Leitura Literária de textos representativos da Cultura e da tradição 
Africana de Língua Portuguesa; 
10- Ensino e Práticas Pedagógicas da Literatura dos povos originários do Brasil. 

Língua Latina e suas 
implicações na Língua 

Portuguesa 

1- Latim clássico e Latim vulgar: as bases sociais e linguísticas; 
2- Fontes do Latim vulgar e suas implicações no uso da Língua Portuguesa; 
3- Do Latim ao Galego-português e do Galego-português ao Português; 
4- O Português europeu e o Português do Brasil: a sintaxe e morfologia; 
5- O Português europeu e o Português do Brasil: variação linguística; 
6- O Português do Brasil na contemporaneidade; 
7- Origem e formação da Língua Portuguesa: a influência da Língua Latina; 
8- Periodização e expansão da Língua Portuguesa: a influência da Língua Latina; 
9- Língua Latina e suas declinações: bases da Língua Portuguesa; 
10- Características gramaticais e fonéticas do latim à Língua Portuguesa. 
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Análise, Álgebra, 

Geometria, 
Combinatória, 

Estatística e 
Probabilidade 

1- Anéis de Classe e os Teoremas de Isomorfismo; 
2- Teoremas de Sylow; 
3- Teorema da aplicação aberta e do Gráfico fechado; 
4- Isometrias e o teorema fundamental das curvas; 
5- Aplicação Normal de Gauss e Curvatura; 
6- Teoremas de Cauchy-Gousat; 
7- Sistemas de congruência de equações de grau 1: Teorema chinês dos restos; 
8- O Teorema da Existência e Unicidade para Equações Diferenciais Ordinárias; 
9- Cadeias de Markov e aplicações – Estatística/Probalididade; 
10- Relações de recorrência e o Princípio de Distribuição de Dirichlet – Combinatória. 

Ensino de Matemática 1- O desenvolvimento profissional do professor de matemática; 
2- Estágios e práticas profissionais: aspectos didáticos e metodológicos para abordagem de 
matemática na Educação Básica; 
3- O currículo de matemática: componentes epistemológicos, teóricos e pedagógicos do 
currículo de matemática para a Educação Básica na perspectiva dos documentos curriculares 
oficiais; 
4- Didática da Matemática: fundamentos teóricos e metodológicosda transposição didática, dos 
obstáculos didáticos e epistemológicos, da teoria das situações didáticas e da teoria antropológica do 
didático; 
5- Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação aplicadas ao ensino de matemática: novos 
paradigmas didático-pedagógicos; 
6- Abordagens histórico-filosóficas do conhecimento matemático nos processos de ensino e de 
aprendizagem; 
7- A formação de conceitos matemáticos e científicos na perspectiva de campos conceituais e 
das representações semióticas; 
8- Avaliação institucional e da aprendizagem no ensino da matemática; 
9- Análise conceitual, aspectos didáticos e metodológicos relativos ao ensino dos blocos temáticos 
da matemática escolar (álgebra, geometria, grandezas e medidas, números e operações e 
probabilidade e estatística); 
10- Perspectivas teórico-metodológicas das principais tendências em Educação Matemática. 
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História Moderna e 
Ensino de História 

Moderna 

1- Trocas culturais e circulação de mercadorias: do Mediterrâneo para o Atlântico; 
2- A expansão europeia e a conquista dos povos do Sul; 
3- Pensamento e Culturas Políticas dos Tempos Modernos: Humanismo e Renascimentos; 
4- Religiões e Reformas na Europa Moderna; 
5- A sociedade do Antigo Regime; 
6- A desestruturação do sistema econômico afro-asiático no Oceano Índico; 
7- Revoluções modernas: política, economia, ideias e repercussões; 
8- Culturas populares na História Moderna; 
9- A disputa pelo poder no Pacífico Oriental; 
10- O ensino de História Moderna: alcances e críticas. 

Epistemologia e Teoria 
do Ensino de História 

1- História do Ensino de História; 
2- Didática e Educação Histórica: Teoria, Pesquisa e práticas; 
3- Políticas Educacionais, orientações curriculares e o Ensino de História; 
4- Ensino de História e as Questões Afro-brasileiras e Indígenas; 
5- Políticas educacionais para o debate sobre gênero e sexualidade no espaço educacional; 
6- Pedagogias Decoloniais, Interculturalidades e Ensino de História; 
7- A Escrita da História nos Livros Didáticos; 
8- Abordagens e Usos de Diferentes Linguagens no Ensino de História; 
9- O Estágio Supervisionado na Formação do/as docentes de História; 
10-Base Nacional Comum Curricular e as implicações para o Ensino de História. 

História das Colonizações 
na América 

1-A colonização portuguesa da América em questão: debates historiográficos; 
2-Igreja Católica e Estado português na América; 
3- Os indígenas e a colonização da América portuguesa; 
4- Governabilidade e redes de poder na América sob domínio português; 
5-Economia, raça e formas de trabalho na América Portuguesa (XVI-XIX); 
6- Centros urbanos e hierarquias sociais: personagens, status e grupos sociais na América 
portuguesa; 
7- Religiões e religiosidades na América sob o domínio português e suas abordagens 
historiográficas; 
8- Tráfico atlântico e diáspora africana na América Portuguesa; 
9- Rebeliões, resistências e vivências negras em terras Portuguesas da América (XVI-XIX); 
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 10-O ensino de História sobre a colonização portuguesa do Brasil: debates e avanços. 

Logística 1- Tecnologia da informação: conceitos e aplicações na logística; 
2- Sistemas de informação aplicados à logística; 
3- Gestão de cadeias de suprimentos e tecnologia da Informação; 
4- Tecnologia da informação e processos logísticos; 
5- Transformação digital e logística; 
6- Gestão de contratos e tributos aplicada a logística; 
7- Matemática aplicada à logística; 
8- Matemática financeira aplicada a logística; 
9- Gestão da qualidade; 
10-Controle Estatístico de Processos. 

Anatomia e Fisiologia 
Animal e Humana 

1- Planos de estudo da anatomia. Histórico do estudo da anatomia humana e anatomia 
comparativa dos vertebrados; 
2- Estrutura e funcionamento do sistema esquelético de vertebrados; 
3-Estrutura e funcionamento do sistema muscular dos vertebrados; 
4- Estrutura e funcionamento do sistema circulatório dos vertebrados; 
5- Estrutura, funcionamento e evolução do sistema respiratório dos vertebrados; 
6-Estrutura e funcionamento do sistema digestório dos vertebrados; 
7- Estrutura, funcionamento e evolução do sistema excretor dos vertebrados; 
8- Estrutura e funcionamento comparativo do sistema sensorial nos vertebrados; 
9-Estrutura e funcionamento do sistema nervoso dos vertebrados; 
10-Cobertura do corpo. Estudo comparativo/evolutivo nos vertebrados. 

Biologia Animal, 
Ecologia e Práticas 

Pedagógicas 

1. Características gerais, sistemática filogentética, importância e diversidade dos animais radiais; 
2. Características gerais, sistemática filogentética, importância e diversidade dos Mollusca; 
3. Características gerais, sistemática filogentética, importância e diversidade dos Arthropoda; 
4. Características gerais, taxonomia, filogentética e diversidade dos cordados não vertebrados; 
5. Características gerais, taxonomia, filogenia e diversidade dos vertebrados; 
6. Parasitologia animal: biologia, morfologia, sistemática filogentética e diversidade dos helmintos 
parasitas e principais doenças relacionadas; 
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 7. Fluxo de energia e produtividade primária em ecossistemas aquáticos e terrestres; 

8. Efeitos das mudanças climáticas em ecossistemas aquáticos e terrestres; 
9. Didática e metodologia do ensino de ciências na formação de professores de ciências biológicas; 
10. Estágio supervisionado para o Ensino de Ciências e Biologia. 

Citologia, Histologia, 
Bioquímica geral 

1- Origem estrutural da célula: teorias evolutivas sobre o seu surgimento; 
2- Estruturas morfológicas e a fisiologia das membranas e paredes celulares; 
3- Estruturas e funções dos organoides celulares e a Divisão celular; 
4- O processo de produção energética das células: respiração e oxirredução celular; 
5- Organização tecidual: estruturas e principais funções; 
6- Estrutura e função dos tecidos de sustentação e movimentação; 
7- Características dos tecidos de cobertura corpórea e tecidos de revestimento interno; 
8- Estrutura e função de carboidratos e lipídeos; 
9- Estrutura e função de aminoácidos e proteínas; 
10-Enzimas: mecanismo de ação e regulação. 

Política Educacional e 
Gestão Educacional 
Educação eTrabalho 

1. A escola e as transformações da sociedade contemporânea; 
2. A gestão política dos sistemas públicos de ensino pós-LDB 9.394/96; 
3. Plano Nacional de Educação: possibilidades e limites das ações; 
4. Políticas educacionais no Brasil: embates e perspectivas sobre a educação nas escolas 
5. Planejamento e Financiamento da educação: imbricações entre União, estados e municípios; 
6. Gestão democrática escolar: participação da comunidade escolar e local; 
7. A construção da escola pública e a formação de professores; 
8. Saberes, competências e espaços formativos do trabalho docente: tendências atuais; 
9. Educação e trabalho: reflexões sobre a prática docente nos cursos de formação de professores; 
10. Políticas de formação de professores no Brasil e seus impactos no contexto escolar. 

LIBRAS-Língua Brasileira 
de Sinais 

1- Fundamentos da Educação de surdos; 
2- Pressupostos históricos, filosóficos e sociológicos da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 3-
Fundamentos pedagógicos e técnicos da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 
4- História da Língua de sinais Brasileira; 
5- Aspectos metodológicos acerca da educação de surdos; 
6- Estrutura Gramatical da Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS e seus sinais básicos; 
7-Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história; 
8- Identidade surda no contexto brasileiro; 
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 9- Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de sinais: fonologia, morfologia, 

sintaxe; 
10- Processo de aquisição da Língua de Sinais, observando as diferenças e as similaridades 
existentes entre esta e a língua Portuguesa. 

Fundamentos 
Socioantropológicos da 

Educação 

1- A sociologia contemporânea e a educação; 
2- Globalização, neoliberalismo e educação; 
3- Estado, movimentos sociais e políticas públicas para a educação escolar; 
4- Educação e trabalho: dimensões e perspectivas; 
5- Educação e sociedade no Brasil: as políticas educacionais e seusobjetivos sociais de 1500 aos anos 
1930; 
6- Sociologia, sociedade e educação: as abordagens clássicas; 
7- Educação, multiculturalismo e cultura escolar; 
8- O conceito antropológico de cultura e suas interfaces com a educação:abordagens clássicas; 
9- A formação da sociedade brasileira e sua pluralidade cultural; 
10-Abordagens contemporâneas na antropologia: educar no antropoceno. 

Fundamentos Filosóficos 
da Educação 

1- O sentido da Filosofia da Educação; 
2- Pós-Modernidade, educação e escola; 
3- Questões Éticas, Educação e Formação de Professores; 
4- Fundamentos Filosóficos da Educação e as questões étnico-raciais, de gênero e de classe; 
5- A contribuição de Sócrates e de Platão para a Educação; 
6- Fundamentos Filosóficos da Educação e Teoria Crítica; 
7- Fundamentos Filosóficos do Materialismo Histórico e do Pragmatismo no contexto da Educação; 
8- Fundamentos Filosóficos do Existencialismo e Fenomenologia no contexto da Educação; 
9- Ação comunicativa e educação em Jürgen Habermas; 
10- Filosofia e educação no Brasil: o pensamento filosófico voltado àeducação brasileira. 

Educação em 
Computação; 

Tecnologias em 

1- Didática para o ensino de Computação na Educação Básica; 
2- Estratégias de ensino e de aprendizagem de Computação para a Educação Básica; 
3- Teorias educacionais e psicológicas aplicadas à Educação em Computação na Educação Básica; 
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Educação e em 

Computação 
4-Avaliação da aprendizagem em Computação na Educação Básica; 
5-Currículos de Computação para a Educação Básica; 
6-Formação inicial e formação continuada de professores em Computação; 
7-Saberes docentes na Computação para a Educação Básica; 
8-Prática de Computação e Estágio Supervisionado na formação de professores; 
9-Tecnologias na Educação em Computação nas escolas; 
10-Tecnologias para inclusão e diversidade na Educação em Computação. 

Informática na Educação 1- Robótica e cultura maker na Educação; 
2- Realidade virtual e aumentada na Educação; 
3- Tecnologias wireless, móveis e ubíquas em sistemas para ensino e aprendizagem; 
4-Arquiteturas pedagógicas para educação remota e a distância; 
5-Ambientes gamificados e jogos digitais para apoiar o ensino e a aprendizagem; 
6-Internet das Coisas aplicada ao ensino e à aprendizagem; 
7-Metodologias para a avaliação da qualidade de recursos e tecnologias educacionais digitais; 
8-Design participativo de tecnologias educacionais; 
9- Acessibilidade e tecnologias educacionais; 
10- Aspectos teóricos, epistemológicos e metodológicos de aprendizagem colaborativa com suporte 
computacional 

Algoritmos e Estruturas 
de Dados; Paradigmas 

de Linguagem de 
Programação; 
Programação; 

Engenharia de Software 
Educativo 

1- Engenharia de Software e gerência de projetos de software educacional; 
2- Métodos, padrões e processos de desenvolvimento de ambientes e sistemas computacionais para 
ensino e aprendizagem; 
3- Ciclo de vida de software baseado na análise de atividades educacionais; 
4- Estratégias de ensino para a aprendizagem de algoritmos, na Educação Básica; 
5-Estruturas de dados e a sua manipulação por meio de algoritmos; 
6-Algoritmos e o desenvolvimento do Pensamento Computacional; 
7-Programação para apoiar o ensino e a aprendizagem; 
8- Paradigmas de programação e linguagens de programação para o ensino de Computação, na 
Educação Básica; 
9- Paradigma funcional de programação; 
10- Linguagens visuais para programação, na Educação. 
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Matemática Discreta; 

Teoria da Computação; 
Inteligência Artificial 
Aplicada à Educação 

1- Web semântica e ontologias na Educação; 
2- Mineração de dados, texto e web aplicada à Educação; 
3-Apoio inteligente à tomada de decisões pedagógicas; 
4-Learning analytics; 
5- Sistemas adaptativos para apoiar a Educação; 
6- Sistemas baseados em conhecimento para apoiar a Educação; 
7-Matemática Discreta e suas aplicações na Computação; 
8- Modelagem de problemas computacionais, por meio da Matemática Discreta, aplicada ao ensino 
de Computação; 
9- Teoria da complexidade computacional; 
10-Linguagens formais e autômatos. 

Arte e Educação, Didática e 
Pesquisa em Educação 

1-Contribuições teórico-metodológicos da arte educação para a formação de professores/as; 
2- Conteúdos, métodos, procedimentos e avaliação no ensino da arte-educação; 
3-Interfaces entre a arte educação, a didática e a pesquisa na formação de professores; 
4- Trajetória histórica da Didática e seus impactos para a formação docente; 
5- Didática e currículo no cotidiano escolar multicultural; 
6- Impactosdas tendências pedagógicas na prática docente; 
7- Reflexão sobre a formação, o trabalho, a identidade e o compromisso docente; 
8-Paradigmas da Pesquisa em Educação; 
9- Contribuições da pesquisa na produção do conhecimento, na inovação pedagógica e na 
transformação social.; 
10- Aspectos éticos da pesquisa e a construção de uma postura analítico-crítica. 
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CAMPUS MATA SUL 

Perfil de Atuação Curso  
Função/Catego 
ria 

VCG PCD TOTAL Regime de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Fundamentos do Trabalho 
Profissional do Serviço Social. 

 
Serviço Social 

Adjunto 02 01 03 40H  
Serviço Social 

 
Doutorado em 
Serviço Social. 

Gestão de Pessoas nas 
Organizações, Filosofia e Ética 
na Administração, Gestão do 
Conhecimento e Coaching na 

Administração 

 
Administração 

Adjunto 01 0 01 40H Administração Doutorado em 
Administração 

Administração Mercadológica, 
Pesquisa de Marketing, Gestão 

de Projetos, Metodologia 
Científica, Propriedade 

Industrial e Intelectual e 
Marketing 

 
 

Administração 

Adjunto 01 0 01 40H  
Administração 

 
Doutorado em 

Administração; ou 
Doutorado em 
Publicidade; ou 
Doutorado em 

Design; ou 
Doutorado em 
Engenharia de 

Produção 
Gestão Estratégica, Estrutura; 
Organizacional e Processos, 
Sociologia das Organizações, 

Administração Pública, 
Orçamento Público, Políticas 
Públicas e Sociedade, Gestão 
Ambiental, Desenvolvimento 

Regional e Local 

 
 
 

Administração 

Adjunto 01 0 01 40H  
 

Administração 

 
Doutorado em 
Administração 
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Administração da Produção, 
Logística, Gestão da Qualidade 

 
 
 

Administração 

 
 
 

Propriedade Industrial e 
Intelectual, Tecnologia e 

Inovação, Gestão de Projetos, 
Empreendedorismo, Inglês 

Instrumental 

 
 

Administração 

 
 

Total de vagas: 

*Inclui a reserva de vagas
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS
Fundamentos do 1-Estágio

Trabalho Profissional do teórico-
Serviço Social. 2-Projetos

 serviço social;
 3-A contribuição
 4-Sociabilidade
 instrumentalidade
 5- Serviço
 históricos
 6- As perspectivas
 7- Pesquisa
 8- O Exercício
 Serviço 
 9- Movimentos,
 10- Modernidade,

Adjunto 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

40h 

Adjunto 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

40h 

 

07 01 08 

vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG).

PONTOS PARA A PROVA 
Estágio em Serviço Social e as reflexões sobre o cotidiano profissional a partir

-metodológicos, histórico-filosóficos contemporâneos; 
Projetos societários e projetos profissionais: mediações e desafios ao Projeto

serviço social; 
contribuição do Serviço Social sobre a Ética e os fundamentos da crítica à sociedade

Sociabilidade burguesa   e   Serviço   Social:   contradições   sociais,   mediações  
instrumentalidade do Serviço Social; 

Serviço Social e a necessária Crítica da vida cotidiana: unidade da práxis profissional
históricos à profissão; 

perspectivas teóricas da Questão Social e o debate no Serviço Social brasileiro;
Pesquisa e produção do conhecimento no Serviço Social brasileiro; 

Exercício Profissional e as dimensões ético-política, teórico-metodológica e técnico
 Social na atualidade; 

Movimentos, classes, lutas sociais e o Serviço Social no contexto sócio- histórico
Modernidade, Pós-modernidade e expressões do conservadorismo no Serviço Social.

Bacharelado em 
Administração; ou 

Engenharia de 
Produção; ou 

Engenharia Química; 
ou Engenharia 

Mecânica 

Doutorado em 
Administração ou 

Doutorado em 
Engenharia de 

Produção 

Bacharelado em 
Design 

Doutorado em 
Design 

(VCG). 

partir dos fundamentos 

Projeto Ético- político do 

sociedade do capital; 
mediações   profissionais   e 

profissional e os desafios 

brasileiro; 

técnico-operativa do 

histórico brasileiro; 
Social. 
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Gestão de Pessoas nas 

Organizações, Filosofia e 
Ética na Administração, 

Gestão do Conhecimento 
e Coaching na 
Administração 

1-Desenvolvimento de pessoas e organizações na Gestão 4.0; 
2-Gestão do conhecimento aplicado em negócios; 
3- Processos de Manter pessoas: relações com empregados, qualidade de vida no trabalho e 
responsabilidade social da gestão de pessoas; 
4- Gestão por competências: noção, relações e diferentes dimensões das competências; 
5-Avaliação do desempenho Humano; 
6- Gestão de Pessoas no setor público; 
7- Cultura, comportamento e mudança Organizacional; 
8-Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas 
9- Recrutamento e seleção de pessoal; 
10- Relações entre a legislação trabalhista e a gestão de pessoas. 

Administração 
Mercadológica, Pesquisa 
de Marketing, Gestão de 

Projetos, Metodologia 
Científica, Propriedade 

Industrial e Intelectual e 
Marketing 

1-Comportamento do consumidor; 
2-Jornada do usuário; 
3- Marketing Digital; 
4- Gestão ágil de projetos; 
5-Design Thinking; 
6- Gestão da propriedade intelectual; 
7- Marcas, Desenhos industriais e Indicações geográficas; 
8-Técnicas de levantamento de dados do consumidor; 
9- Identidade da marca na atualidade; 
10- Análise de dados para identificação de necessidades do consumidor. 

Gestão Estratégica, 
Estrutura; 

Organizacional e 
Processos, Sociologia 

das Organizações, 
Administração Pública, 

Orçamento Público, 
Políticas Públicas e 
Sociedade, Gestão 

Ambiental, 
Desenvolvimento 
Regional e Local 

1-Análises quantitativas e uso de indicadores na administração pública; 
2-Processo decisório na gestão pública; 
3- Gestão de processos e projetos; 
4- Planejamento estratégico das organizações; 
5-Compras públicas; 
6-Transparência e controle social na administração pública; 
7-Modelos de administração pública; 
8- Demonstrativos e relatórios da LRF (RREO e RGF); 
9- Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público segundo a Lei 4320/64 e DCASP; 
10-Arranjos produtivos locais. 
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Administração da 

Produção, Logística, 
Gestão da Qualidade 

1- Caracterização e objetivos dos Sistemas de Produção. Estratégias de Produção; Estudos dos 
processos: tipos de processos, efeito volume e variedade, mapeamento, arranjo físico; 
2- Planejamento e controle da Produção; 
3- Sistemas de administração da produção: Just-in-Time, sistema Toyota de produção; 
4- Qualidade: Histórico, conceituação, e mercado, custos da qualidade, qualidade e cultura, modelos 
de qualidade total; 
5- Ferramentas da Qualidade e Aplicações; 
6- Logística, distribuição e Cadeia de suprimentos; 
7- Estatística aplicada a Gestão da Produção e Operações; 
8- Metodologias para melhoria Contínua: PDCA, SIX SIGMA, WCM; 
9-Planejamento e controle de Estoque 
10-Controle Estatístico do Processo. 

Propriedade Industrial e 
Intelectual, Tecnologia e 

Inovação, Gestão de 
Projetos, 

Empreendedorismo, 
Inglês Instrumental 

1- Criação de marcas. 
2- Uso da marca pela organização. 
3-Registro de software. 
4-Gamificação nas organizações. 
5-Design de serviços. 
6-Criatividade e desenvolvimento de novos produtos. 
7-Prototipação e testes de novos produtos. 
8-Metodologia SCRUM. 
9-Modelos de negócios 
10-Influência internacional nas organizações brasileiras. 
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CAMPUS PETROLINA 

Perfil de Atuação Curso Função/ 
Categoria 

VCG PCD TOTAL Regime de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Política e 
Organização da 

Educação Nacional; 
Avaliação 

Educacional e da 
Aprendizagem; e 

Gestão da 
Educação 

Graduação em 
Pedagogia/ Matemática/ 
Letras/ História/ Ciências 

Biológicas/ Geografia 

Adjunto 03 01 04 40H Graduação em Pegagogia Doutorado em Educação 

Currículo e Estudos 
Culturais em 

Educação; Didática 

Licenciatura em 
Pedagogia/Matemática/ 

Letras/História/ 
Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 0 01 40H Graduação em Pedagogia Doutorado em Educação 

Fundamentos 
Históricos 

da Educação; 
Educação para as 
Relações Étnico- 

Raciais 

Licenciatura em 

Pedagogia/Matemática/ 

Letras/História/Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 0 01 40H Graduação em Pedagogia; ou 
Licenciatura em História 

Doutorado em Educação 

Fundamentos 
Filosóficos da 

Educação 

Licenciatura em 
Pedagogia/Matemática/ 
Letras/História/Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em Filosofia; ou 

Graduação em Pedagogia 

Doutorado em Filosofia; ou 
Doutorado em Educação 
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Fundamentos 

Psicológicos nos 
Processos de 

Ensino, 
Aprendizagem e 

Diversidade 

Licenciatura em 
Pedagogia/ 

Matemática/Letras/ 
História/Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 01 02 40H Graduação em Pedagogia; ou 
Bacharelado em Psicologia 

Doutorado em Psicologia; 
ou Doutorado em 

Educação 

LIBRAS-Língua 
Brasileira de Sinais 

Licenciatura em Letras– 
Português e Inglês 

Adjunto 01 01 02  
40H 

Licenciatura em Qualquer Área 
do conhecimento com curso 
de formação em Libras; ou 

Licenciatura em Letras Libras 

Doutorado na Área de 
Educação; ou Doutorado 

na Área de Ensino; ou 
Doutorado na Área de 

Letras; ou Doutorado na 
Área de 

Letras Libras; ou 
Doutorado em Linguística; 

ou Doutorado em 
Psicologia Cognitiva. 

Língua Portuguesa 
na Produção de 
Conhecimento 

Graduação em 
Pedagogia/ 

Matemática/Letras/ 
História/Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura em Letras Doutorado em Letras 

Linguagem 
Matemática; 
Estatística; 
Tecnologias 

Educacionais e 
Educação à Distância 

Graduação em 
Pedagogia/ 

Matemática/Letras/ 
História/Ciências 

Biológicas/Geografia 

Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura em 
Matemática; ou 

Computação 

Doutorado em 
Educação; ou 

Doutorado em 
Educação 

Matemática e 
Tecnológica; ou 

Doutorado na Área 
de Ensino de 
Matemática 

História da África e 
suas Práticas de 

Ensino 

Licenciatura em História Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em 

História 

Doutorado em 
História 
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Ensino de História: 

Práticas e Estágio 
Supervisionado 

Licenciatura em História Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
História 

Doutorado em 
História 

História do Tempo 
Presente e suas 
Práticas de Ensino 

Licenciatura em História Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 
Bacharelado em 

História 

Doutorado em 
História 

Ensino de Matemática Licenciatura em Matemática Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Matemática; ou 
Licenciatura em 

Ciências com 
Habilitação em 

Matemática 

Doutorado em 
Matemática; ou 
Doutorado em 

Educação Matemática; 
ou Doutorado em 

Ensino de Ciências e 
Matemática; ou 
Doutorado em 

Educação 
Geografia Ambiental Licenciatura em Geografia Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 

Bacharelado em 
Geografia 

 
Doutorado em 
Geografia; ou 
Doutorado em 

Geociências; ou 
Doutorado em Ciências 

Ambientais. 
Geografia Humana Licenciatura em Geografia Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 

Bacharelado em 
Geografia 

Doutorado em 
Geografia 

Educação Infantil; 
Literatura Infanto- 
Juvenil; Linguagens 
Artísticas e Educação; 

Estágio Supervisionado 

Graduação em Pedagogia Adjunto 01 0 01 40H Graduação em 
Pedagogia 

Doutorado em 
Educação; ou 
Doutorado 

em Artes 
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Pedagogia em Espaços 

Não Escolares; 
Pedagogia Social; 

Educação do Campo; 
Educação de Jovens, 

Adultos e Idosos; 
Estágio Supervisionado 

Graduação em Pedagogia Adjunto 01 01 02 40H Graduação em 
Pedagogia 

Doutorado em 
Educação 

Conteúdos, 
Metodologias e Práticas 

do Ensino de 
Matemática e de 
Ciências Naturais; 

Estágio Supervisionado 

Graduação em Pedagogia Adjunto 01 0 01 40H Graduação em 
Pedagogia; ou 

Licenciatura em 
Matemática ou Ciências 

Biológicas 

Doutorado em 
Educação; ou 

Doutorado em Ensino 
de Ciências e 
Matemática 

Zoologia e Fisiologia 
Comparada e Estágio 

Supervisionado 

Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Doutorado em 
Biologia Animal; ou 

Doutorado em 
Zoologia; ou 

Doutorado em 
Biodiversidade 

Animal 
Ensino de Ciências; 

Educação em Ciências; 
Práticas Pedagógicas e 
Estágio Supervisionado 

Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Adjunto 03 01 04 40H Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Doutorado em 
Ensino de Ciências; 
ou Doutorado em 

Educação em 
Ciências; ou 

Doutorado em 
Ensino de Biologia 

Química e Física 
Aplicada à Biologia / 
Educação / Estágio 

Obrigatório 

Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Química ou 

Licenciatura em 
Ciências Biológicas 

Doutorado em 
Educação ou 

Doutorado em 
Ensino de 
Ciências 
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Língua Espanhola Licenciatura em 

Letras 
Português/Espanhol 

Adjunto 01 01 02 40H Licenciatura em Letras 
Português/Espanhol 

Doutorado em Letras 

Língua Latina Licenciatura em Letras 
Português/Espanhol ou 
Licenciatura em Letras 

Português/Inglês 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em Letras 
Português/Latim 

Doutorado em Letras 

Língua Inglesa Licenciatura em 
Letras 

Português/Inglês 

Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Letras 

Português/Inglês 

Doutorado em Letras 

Fisioterapia na Saúde da 
Mulher; Fisioterapia em 

Dermatofuncional; 
Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia 

Bacharelado em 
Fisioterapia 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Fisioterapia 

Doutorado na Área 
de Ciências da 

Saúde; ou 
Doutorado em 

Fisioterapia 

Fisioterapia em 
Gerontologia; Prótese e 

Órtese; Estágio 
Supervisionado em 

Fisioterapia 

Bacharelado em 
Fisioterapia 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Fisioterapia 

Doutorado na Área 
de Ciências da 

Saúde; ou 
Doutorado em 

Fisioterapia 

Recursos Manuais e 
Físicos; Estudo do 

Movimento Humano; 
Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia 

Bacharelado em 
Fisioterapia 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Fisioterapia 

Doutorado em 
Fisioterapia; ou 

Doutorado na Área 
de Ciências da 

Saúde 



Atualizado em 30/05/2022.  

 

 
Fisioterapia na Saúde 

da Comunidade; 
Epidemiologia; 

Estágio 
Supervisionado em 

Fisioterapia 

Bacharelado em 
Fisioterapia 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Fisioterapia 

Doutorado em 
Fisioterapia; ou 

Doutorado na Área 
de Ciências da 

Saúde 

Cuidar em Enfermagem na 
Atenção à Saúde da 

Criança e Adolescente 

Bacharelado em 
Enfermagem 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado na Área 
de Ciências da Saúde 

com Residência ou 
Especialização em 

Saúde da Criança ou 
Residência ou 

Especialização em 
Enfermagem 
Pediátrica ou 
Residência ou 

Especialização em 
Enfermagem 
Neonatal ou 

Residência ou 
Especialização em 

Residência no 
Cuidado à Saúde da 

Criança e do 
Adolescente; ou 
Doutorado em 

Enfermagem com 
Residência ou 

Especialização em 
Saúde da Criança ou 

Residência ou 
Especialização em 

Enfermagem 
Pediátrica ou 
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        Residência ou 

Especialização em 
Enfermagem 
Neonatal ou 

Residência no 
Cuidado à Saúde da 

Criança e do 
Adolescente 

Cuidar em Enfermagem 
na Atenção à Saúde da 

Mulher 

Bacharelado em 
Enfermagem 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado na Área 
de Ciências da 

Saúde com 
Residência ou 

Especialização em 
Enfermagem 

Obstetrícia; ou 
Doutorado em 

Enfermagem com 
Residência ou 

Especialização em 
Enfermagem 
Obstetrícia 
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Nutrição Clínica Bacharelado em 

Nutrição 
Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 

Nutrição 
Doutorado em 
Nutrição; ou 

Doutorado em 
Ciências da Saúde; ou 

Doutorado em 
Ciências 

Biológicas 
História Contemporânea e 

Historiografia 
Licenciatura em 

História 
Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura ou 

Bacharelado em 
História 

Doutorado em 
História 

Genética / Evolução / 
Estágio 

Obrigatório 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas 

Adjunto 01 0 01  
 

40H 

Licenciatura em 
Ciências 
Biológicas 

Doutorado em 
Genética; ou 

Doutorado em 
Genética Evolutiva; 
ou Doutorado em 
Biologia Celular e 

Molecular; ou 
Doutorado na área 

de Ciências 
Biológicas 

Processo do Cuidar de 
Enfermagem ao Paciente 

Adulto, Idoso e em situação 
Cirúrgica 

Bacharelado em 
Enfermagem 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado na área 
de Ciências da 

Saúde com 
especialização ou 

residência em 
Enfermagem em 

centro cirúrgico ou 
clínica cirúrgica ; ou 

Doutorado em 
Enfermagem com 
especialização ou 

residência em 
Enfermagem em 

Centro Cirúrgico ou 
clínica cirúrgica 
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Fundamentos do Cuidado de 
Enfermagem e Processo do 
Cuidar ao Paciente Crítico 

Bacharelado em 
Enfermagem 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado na área 
de Ciências da 

Saúde com 
especialização ou 

Residência em 
urgência e 

emergência e /ou 
terapia intensiva; 
ou Doutorado em 
Enfermagem com 
especialização ou 

Residência em 
urgência e 

emergência e/ ou 
terapia intensiva 

Saúde Coletiva Bacharelado em 
Enfermagem 

Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado em 
Enfermagem 

Doutorado na área 
de Ciências da 

Saúde; ou 
Doutorado em 

Saúde Coletiva; ou 
Doutorado em 

Saúde Pública; ou 
Doutorado em 
Enfermagem 

Língua Portuguesa Letras Adjunto 01 0 01 40H Licenciatura em 
Letras 

Doutorado em 
Letras 

Total de vagas: 40 9 49  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Política e Organização 
da Educação Nacional; 

Avaliação Educacional e 
da Aprendizagem; 

Gestão da Educação 

1- Planejamento educacional no contexto escolar: projeto político pedagógico e planejamento de 
ensino e aprendizagem; 
2- Plano Nacional de Educação: histórico e metas; 
3- Fundamentos de gestão democrática dos sistemas de ensino e das escolas; 
4-Políticas públicas, planejamento e gestão educacional; 
5-A Didática como campo de conhecimento científico, disciplina curricular e prática pedagógica; 
6-Didática e a prática do educador; 
7-Concepções de didática na contemporaneidade; 
8-A Didática como teoria do ensino e seu diálogo com as ciências com implicações na Educação; 
9-Avaliação educacional: dos sistemas de ensino e da aprendizagem; 
10-Avaliação no processo ensino-aprendizagem: perspectiva quantitativa/qualitativa. 

Currículo e Estudos 
Culturais em Educação; 

Didática 

1-Currículo: Evolução histórica, pressupostos epistemológicos, filosóficos e sociológicos; 
2-Currículo, formação e saberes docentes: Princípios e fundamentos; 
3-Teorias do Currículo e os reflexos no ensino; 
4-Currículo, Cultura e Educação; 
5- Influência das políticas educacionais na construção do currículo; 
6- Organização do planejamento de ensino e suas aplicações no fazer docente; 
7-Saberes pedagógicos, metodologias de ensino e interdisciplinaridade; 
8-Reflexão e recontextualização didática no campo do estágio supervisionado; 
9-Planejamento de ensino e prática pedagógica inovadora; 
10- Contribuições atuais da didática na formação docente. 

Fundamentos Históricos 
da educação; Educação 
para as Relações Étnico- 

Raciais 

1- História da Educação no Semiárido; 
2- História da Educação, do Ensino e da Pedagogia no Brasil; 
3- Educação no contexto neoliberal; 
4-A história social das práticas educativas no Brasil; 
5-Culturas no semiárido brasileiro; 
6-Questões de gênero e sexualidade na educação; 
7-Relações étnico-raciais e educação; 
8-Multiculturalismo, interculturalidade e educação; 
9-Direitos Humanos e educação; 
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 10- Desigualdades de oportunidades educacionais. 

Fundamentos filosóficos 
da educação 

1-O que é filosofia; 
2-A história da filosofia; 
3- Razão e sensibilidade; 
4-Filosofia e educação; 
5- Filosofia da educação na modernidade; 
6- Filosofia da educação na contemporaneidade; 
7-A filosofia contemporânea; 
8- A teoria do conhecimento contemporânea; 
9- Éticas tradicionais e ética da responsabilidade; 
10- A bioética numa perspectiva filosófica. 

Fundamentos 1- História da Psicologia e influências sobre o campo da Educação; 
Psicológicos no Processo 2- Principais abordagens teóricas da Psicologia e suas relações com a educação; 

de Ensino e 3- Abordagens teóricas e metodológicas em Psicologia do Desenvolvimento da infância, adolescência, 
Aprendizagem e idade adulta e velhice; 

Diversidade 4- Relações entre Aprendizagem e Desenvolvimento no contexto da educação escolar e não escolar; 
 5- Abordagens teóricas sobre a aprendizagem: teoria behaviorista de Skinner, teoria da aprendizagem 
 significativa de Ausubel, teoria sociointeracionista de Vygotsky, teoria do ensino de Bruner e o 
 construtivismo de Jean Piaget; 
 6- Percurso histórico da educação especial à educação inclusiva; 
 7- Políticas e práticas de educação inclusiva no contexto atual; 
 8- A educação inclusiva e a formação do professor: saberes necessários e percursos formativos; 
 9- O professor e a escola inclusiva: o desafio da prática; 
 10- Acessibilidade à escola e ao currículo na perspectiva da educação inclusiva. 
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LIBRAS-Língua Brasileira 

de Sinais 
1- História da educação dos surdos no Brasil e a trajetória da LIBRAS; 
2- Compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa surda na abordagem 
Vigotskiana; 
3-O processo de interpretação e tradução e a interface LIBRAS/Português – Português/LIBRAS; 
4- Linhas filosóficas e metodológicas que nortearam a educação dos surdos; 
5- Aspectos linguísticos da LIBRAS: fonologia; 
6- Aspectos linguísticos da LIBRAS: semântica e pragmática; 
7- Aspectos Legais e Normas Técnicas para atuar como Tradutor e Intérprete de LIBRAS; 
8-Cultura e identidade surda e inclusão na esfera escolar; 
9- LIBRAS como língua: introdução à língua e noções básicas (gramática e estrutura, concepção 
de língua e ensino de línguas); 
10- O atendimento educacional especializado e suas implicações na educação brasileira. 

Língua Portuguesa na 
Produção de 

Conhecimento 

1- Concepções de língua, linguagem, discurso e ensino; 
2- Análise Linguística e Análise Gramatical na construção do conhecimento; 
3-Língua e gênero: a relação entre o oral e o escrito; 
4-Gêneros e tipologias textuais: estrutura, organização e práticas de uso; 
5-O processo de criação na perspectiva da Crítica Genética; 
6-A importância da Língua Portuguesa na formação docente para os diversos domínios do 
conhecimento; 
7- Textualidade: fatores de textualidade na materialidade linguística; 
8- A perspectiva do continuum no ensino da variação linguística; 
9- A construção ideológica do signo linguístico: a subalternização pela linguagem; 
10- As práticas sociais de letramentos e a constituição da subjetividade. 

Linguagem Matemática; 
Estatística; Tecnologias 

Educacionais e Educação 
à Distância 

1- Linguagem Matemática e a BNCC; 
2- Letramento Matemático; 
3- Análise Exploratória de Dados; 
4- Estatística Descritiva; 
5- Probabilidade; 
6- Metodologias Ativas; 
7- Tecnologias Digitais e Dispositivos Móveis no Processo de Ensino e Aprendizagem; 
8- Ensino Híbrido e Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 
9- Educação à Distância: Didática e metodologia de ensino; 
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 10-Extensão universitária na EAD. 

 
História da África e suas 

Práticas de Ensino 

1- Intelectuais negros e pensamento africano decolonial; 
2- Expressões das Religiões e Religiosidades de Matriz Africana no Brasil; 
3- A História da África nos livros didáticos; 
4- A contribuição de indígenas, africanos(as) e afrodescendentes para a história brasileira; 
5- As relações entre ensino, história, educação e as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008; 
6- Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos; 
7- História e cultura africanas: desafios contemporâneos; 
8- Resistência e ativismos negros e indígenas no Brasil; 
9- Ensino de História da África e Políticas de Ações Afirmativas no Brasil.; 
10- O comércio de escravizados (transatlântico e na África): desdobramentos econômicos, sociais, 
políticos e culturais no continente e na diáspora. 

 
Ensino de História: 
Práticas e Estágio 
Supervisionado 

1- Os desafios do ensino de História face aos parâmetros da Nova BNCC. 
2- O uso das fontes na prática de ensino de História tendo em vista as habilidades e competências da 
BNCC; 
3- História e Historiografia do ensino de História; 
4- História da Educação e das políticas educacionais no Brasil; 
5- Estágio supervisionado e a formação docente em História; 
6- O currículo de História como um território de disputas de saberes: questões políticas, sociais e 
culturais; 
7- Didática, Metodologias de ensino e processos de avaliação no ensino de História; 
8-Livro didático de História: definições, representação e análise para uso e adoção; 
9- Educação Histórica: uma nova área de investigação; 
10- A constituição da História escolar e os saberes docentes. 

História do Tempo 
Presente e suas Práticas 

de Ensino 

1- Os usos das fontes e arquivos digitais na pesquisa e ensino de História do Tempo Presente; 
2- Os regimes totalitários/autoritários no breve século XX e suas manifestações/releituras na agenda 
política atual; 
3- História e Historiografia do Tempo Presente; 
4- Imigrantes e migrantes: conflitos e políticas de Estado, uma nova realidade no mundo global; 
5- A emergência do radicalismo Islâmico: uma perspectiva global; 
6- Socioambientalismo e ecologia: História ambiental no tempo presente; 
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 7- As questões nacionais atuais no Oriente Médio e na África: Primaveras Árabes e outros 

movimentos; 
8- A Democracia brasileira sob ataque: perspectivas político-ideológicos no Brasil atual; 
9- O surgimento da extrema direita na política mundial; 
10- O mundo e a pandemia da Covid 19. 

 
Ensino de Matemática 

1- Ensino de Geometrias e de Grandezas e Medidas; 
2- Ensino de Álgebra; 
3- Ensino de Números; 
4- Ensino de Estatística, Probabilidade e Combinatória; 
5- Formação de Professores e Estágio Supervisionado em Matemática; 
6- Álgebra Polinomial: conceitos e aplicações; 
7- Geometria Analítica: estudo das cônicas em duas e três dimensões; 
8- Geometria euclidiana plana e espacial; 
9- Limite, derivada e Integral: conceitos e aplicações; 
10- Métodos analíticos numéricos para a solução de sistemas lineares. 

Geografia Ambiental 1- Análise hidrogeomorfológica de bacias hidrográficas e suas contribuições para o uso e ocupação 
das terras; 
2- A análise geográfica e o uso das Geotecnologias para o mapeamento e zoneamento ambiental da 
paisagem; 
3- Sistemas produtores de tempo e o dinamismo das estiagens e chuvas no semiárido brasileiro; 
4- Cartografia da Paisagem: teoria e prática na Geografia Física; 
5- A Estatística aplicada na geografia como procedimento e instrumentalização de problemáticas 
socioambientais; 
6- Geodiversidade, Geopatrimônio e Geoconservação: bases conceituais e aplicações na Geografia; 
7- Gerenciamento dos recursos hídricos sob a ótica geossistêmica; 
8- Disponibilidade e vulnerabilidade socioambiental das águas superficiais e subterrâneas no 
semiárido brasileiro; 
9- Abordagens sistêmicas da paisagem e suas contribuições ao gerenciamento ambiental; 
10- Modelagem dos sistemas ambientais complexos e a Geografia Física após o ano 2000. 

Geografia Humana 1- A virada pós-moderna e a Geografia Humana; 
2- Abordagens contemporâneas em Teoria social e Geografia Humana; 
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 3- Os métodos de pesquisa em Geografia Humana; 

4- O Nordeste na contemporaneidade: desenvolvimento regional e desigualdades territoriais; 
5- Regionalismo e cultura no Nordeste; 
6- O combate à seca e a convivência com o semiárido: o debate sobre a gestão hídrica no Nordeste; 
7- O Brasil no século XXI: geopolítica e integração regional-global; 
8- O papel das finanças no processo de globalização; 
9- Mundialização do capital e desenvolvimento geográfico desigual; 
10- Processo Migratório Mundial no início do Século XXI: diversidade e direitos humanos. 

Educação Infantil; 
Literatura Infanto- 
Juvenil; Linguagens 

Artísticas e Educação; 
Estágio Supervisionado 

1- O estágio supervisionado na educação infantil: uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão; 
2- Estágio supervisionado obrigatório: concepções e implicações na formação de professores da 
educação infantil; 
3- Concepções de infância e de educação infantil e suas relações com a prática pedagógica; 
4- O currículo na educação infantil: tensões e perspectivas; 
5- O planejamento e a avaliação na educação infantil; 
6- A organização do tempo e do espaço pedagógico na educação infantil; 
7- Literatura infanto-juvenil e suas múltiplas possibilidades; 
8- Letramento literário na educação infantil e no ensino fundamental de 9 anos; 
9- Linguagens artísticas e práticas pedagógicas: criatividade, expressividade e interdisciplinaridade; 
10- Aspectos históricos e metodológicos do ensino de arte no Brasil: abordagem crítica. 

 
Pedagogia em Espaços 

Não Escolares; Pedagogia 
Social; Educação do 

Campo; Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos; 
Estágio Supervisionado 

1- Aspectos Legais do Estágio Supervisionado e suas contribuições para a formação docente; 
2- Teoria e Prática no Estágio Supervisionado e suas contribuições para a formação e construção da 
identidade profissional; 
3- Práticas pedagógicas em educação não escolar: a intervenção do pedagogo para construção da 
cidadania; 
4- O lugar da educação não escolar na formação do Pedagogo: implicações para a atuação do 
profissional de Pedagogia; 
5- A Educação Popular no pensamento de Paulo Freire; 
6- Educação do Campo e seus aspectos históricos e normativos; 
7- A Educação do Campo e os desafios contemporâneos; 
8- Avanços e retrocessos nas políticas de Educação do Campo; 
9- Educação de Jovens, Adultos e Idosos: sujeitos e diversidades; 
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 10- Educação de Jovens, Adultos e Idosos: alfabetização, letramento e o direito de aprender. 

 
Conteúdos, 

Metodologias e Práticas 
do Ensino de 

Matemática e de 
Ciências Naturais; 

Estágio Supervisionado 

1- Estágio supervisionado em instituições escolares e não escolares: uma articulação entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão; 
2- O estágio e a construção da identidade profissional docente; 
3- Estágio supervisionado: aspectos históricos, teóricos, metodológicos e legais; 
4- Estágio supervisionado: desafios e perspectivas para a formação docente; 
5- O ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino fundamental: pressupostos teóricos- 
metodológicos; 
6- Interdisciplinaridade e trabalho com projetos didáticos no ensino de Ciências da Natureza; 
7- Educação ambiental e sustentabilidade; 
8- As contribuições das tendências atuais da Matemática ao processo de ensino e aprendizagem nos 
anos iniciais do ensino fundamental; 
9- O ensino da Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: estratégias didático- 
pedagógicas; 
10- A BNCC e as metodologias para o ensino da Matemática. 

 
Zoologia e Fisiologia 
Comparada e Estágio 

Supervisionado 

1- Regulação osmótica e função excretora em animais; 
2- Fisiologia comparada do sistema circulatório-respiratório em animais vertebrados e invertebrados; 
3- Fisiologia comparada do sistema nervoso; 
4- Protistas heterótrofos: diversidade, evolução, biologia, morfologia e importância ecológica; 
5- Metazoários não bilatérios: diversidade, evolução, morfologia, biologia e importância ecológica de 
alguns clados (Porifera e Cnidaria); 
6- Spiralia: diversidade, evolução, biologia,morfologia e importância ecológica/econômica de alguns 
clados (Platyhelminthes, Mollusca e Annelida); 
7- Arthropoda: diversidade, evolução, biologia, morfologia e importância ecológica/econômica de 
alguns clados (Insecta, Arachnida e Crustacea); 
8- Origem, evolução e filogenia dos Chordata; 
9- Aves: morfologia e biologia, evolução, diversidade e importância ecológica/econômica; 
10- Mammalia: morfologia e biologia, evolução, diversidade e importância ecológica/econômica. 

 
Ensino de Ciências; 

1- Interdisciplinaridade no ensino de ciências e biologia e sua importância para as relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade; 
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Educação em Ciências; 
Práticas Pedagógicas e 
Estágio Supervisionado 

2- Metodologias ativas para o ensino de Ciências/ Biologia; 
3- Ensino e aprendizagem por competências; 
4- Aprendizagem significativa e transdisciplinaridade; 
5- Planejamento e avaliação da aprendizagem: aspectos teóricos e práticos no ensino de ciências; 
6- Estratégias pedagógicas para o ensino de Ciências/Biologia; 
7- Educação emancipatória, formação cidadã e a abordagem de temas das ciências naturais; 
8- O novo ensino médio e seus impactos no currículo de ciências e biologia; 
9- TICs e TDICs: aplicabilidade no ensino de Ciências/Biologia; 
10- Estágio Supervisionado Obrigatório nas Licenciaturas: legislação e relação entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

Química e Física Aplicada 
à Biologia / 

Educação / Estágio 
Obrigatório 

1- Evolução química da vida: compostos orgânicos e grupos funcionais relacionados às biomoléculas; 
2- Tipos e propriedades dos compostos orgânicos e métodos cromatográficos e espectrométricos na 
análise desses compostos; 
3- Átomos, estrutura eletrônica e tabela periódica; 
4- Ligações químicas e reações químicas; 
5- Tendências e estratégias atuais no ensino de ciências naturais: o ensino híbrido e a sala de aula 
invertida, vantagens e desafios para implementação no atual ensino; 
6- Pesquisa em educação: importância no ensino de ciências naturais e na formação de professores 
de Biologia; 
7- Radiobiologia e radioproteção; 
8- Tipos de fontes energéticas, com ênfase em desenvolvimento sustentável; 
9- Estática e dinâmica de fluidos correlacionando com os tipos de circulação de fluidos no organismo; 
10-Mecanismos físicos nas células. 

 
 

Língua Espanhola 

1- Los géneros textuales en la enseñanza del español como lengua extranjera: lectura y escrita; 
2- La variedad lingüística del español para la enseñanza en contexto universitario; 
3- La tecnología en la enseñanza de lengua española en pandemia de covid-19; 
4- Aspectos fonéticos y fonológico en lengua española; 
5- Las políticas lingüísticas en la enseñanza de lengua española en Brasil; 
6- El uso del texto literario en la clase de español lengua extranjera; 
7- El siglo de oro y su repercusión para la enseñanza; 
8- Literatura Hispanoamericana hasta el siglo XX; 
9- El teatro en lengua española en el siglo XX; 
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 10- La expresión femenina en la literatura hispanoamericana. 

 
Língua Latina 

1- O sistema pronominal do latim; 
2- A terceira declinação latina; 
3- Do latim vulgar para o português; 
4- Diacronia e sincronia do português na interface com o latim; 
5-O sistema de verbos do latim; 
6- O pronome relativo em latim; 
7- Problemas de fonologia do português em face do latim; 
8- A sintaxe latina; 
9- Variedades do latim no primeiro século d. C.; 
10- Morfossintaxe do português em face do latim. 

 
Língua Inglesa 

1- Concepções de língua e metodologias de ensino; 
2- Novas tecnologias da informação e da comunicação e textos multimodais/multissemióticos no 
ensino de inglês; 
3- Morfossintaxe da língua inglesa; 
4- Semântica e pragmática da língua inglesa; 
5-A pesquisa da/na sala de aula: prática reflexiva, prática exploratória e pesquisa-ação; 
6- Tradução e suas teorias; 
7- Estratégias de leitura em inglês; 
8- Literatura inglesa dos séculos XIV- XV- XVI; 
9- Literatura Inglesa dos séculos XVII- XVIII- XIX; 
10- Visão histórico- cultural da Literatura Americana desde o século XVII até século XX. 

Fisioterapia na Saúde da 
Mulher; Fisioterapia em 

Dermatofuncional; 
Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia 

1- Avaliação e intervenção fisioterapêutica em mulheres com incontinência urinária - prática clínica 
baseada em evidência; 
2- Avaliação e intervenção fisioterapêutica em mulheres com prolapsos de órgãos pélvicos - prática 
clínica baseada em evidência; 
3- Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas disfunções sexuais femininas e dor pélvica crônica - 
prática clínica baseada em evidência; 
4- Avaliação e intervenção fisioterapêutica em mulheres em oncologia mamária e ginecológica - 
prática clínica baseada em evidência; 
5- Avaliação e intervenção fisioterapêutica no ciclo gravídico-puerperal (gestação, trabalho de parto e 
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 puerpério) - prática clínica baseada em evidência; 

6- Avaliação e intervenção fisioterapêutica no climatério e menopausa - prática clínica baseada em 
evidência; 
7- Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas afecções corporais dermatofuncionais (gordura 
localizada, fibroedema gelóide e flacidez); 
8- Avaliação e intervenção fisioterapêutica nas afecções faciais dermatofuncionais (envelhecimento 
cutâneo e rugas); 
9- Avaliação e intervenção fisioterapêutica no paciente pré, intra e pós-operatório de cirurgia plástica 
corporal (abdominoplastias, lipoaspiração e cirurgias mamárias); 
10- Avaliação e intervenção fisioterapêutica no paciente queimado com ênfase no tecido tegumentar. 

Fisioterapia em 1- Funcionalidade e avaliação multidimensional da pessoa idosa; 
Gerontologia; Prótese e 2- Controle motor, equilíbrio postural e marcha da pessoa idosa; 

Órtese; Estágio 3- Atuação da fisioterapia na avaliação, promoção, prevenção de agravos e recuperação funcional da 
Supervisionado em mobilidade da pessoa idosa; 

Fisioterapia 4- Atuação da fisioterapia na avaliação, promoção, prevenção de agravos e recuperação da função 
 cognitiva da pessoa idosa; 
 5- Utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde aplicada na 
 saúde da pessoa idosa; 
 6- Avaliação e intervenção fisioterapêutica de pacientes com amputação e protetização de membros 
 superiores; 
 7- Avaliação e intervenção fisioterapêutica de pacientes com amputação e protetização de membros 
 inferiores; 
 8- Prescrição de órteses para membros inferiores e superiores; 
 9- Avaliação e prescrição de dispositivos auxiliares para locomoção; 
 10- Utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde aplicada a 
 pacientes com amputações. 

Recursos Manuais e 1- Cinesiologia e avaliação cinético-funcional do complexo articular do ombro; 
Físicos; Estudo do 2- Cinesiologia e avaliação cinético-funcional do joelho; 

Movimento Humano; 3- Cinesiologia e avaliação cinético-funcional da coluna vertebral; 
Estágio Supervisionado 4- Cinesiologia e avaliação cinético-funcional da ATM e coluna cervical; 

em Fisioterapia 5- Cinesiologia e biomecânica da marcha e corrida; 
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 6- Termoterapia superficial e profunda: Princípios físicos, interações com os tecidos biológicos, 

parametrização e prática clínica baseada em evidência; 
7- Laser de baixa potência: Princípios físicos, interações com os tecidos biológicos, parametrização e 
prática clínica baseada em evidência; 
8- Uso de correntes elétricas para analgesia: Princípios físicos, interações com os tecidos biológicos, 
parametrização e prática clínica baseada em evidência; 
9- Ultrassom terapêutico: Princípios físicos, interações com os tecidos biológicos, parametrização e 
prática clínica baseada em evidência; 
10- Estimulação elétrica neuromuscular (NMES) e funcional (FES): Princípios físicos, interações com os 
tecidos biológicos, parametrização e prática clínica baseada em evidência. 

Fisioterapia na Saúde da 
Comunidade; 

Epidemiologia; Estágio 
Supervisionado em 

Fisioterapia 

1- Possibilidades de atuação da fisioterapia na Atenção Básica; 
2- Atuação da fisioterapia na saúde da comunidade sob a ótica do trabalho interprofissional em 
saúde; 
3- Importância e possibilidades da extensão universitária na Saúde da Comunidade; 
4- Continuidade do cuidado em saúde pelo olhar do fisioterapeuta: da alta hospitalar ao retorno para 
a comunidade; 
5- Utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde aplicada a 
pacientes com doenças crônicas não transmissíveis; 
6- Política Nacional da Atenção Básica: avanços e retrocessos; 
7- Estudos experimentais: Ensaios Comunitários; 
8- Estudos observacionais: Estudos de Coorte e Caso-Controle; 
9- Estudos observacionais: Estudos Ecológicos; 
10- Análise e investigação epidemiológica de endemias e epidemias. 

 
Cuidar em Enfermagem 
na Atenção à Saúde da 
Criança e Adolescente 

1- Rede de atenção e linhas de cuidado na atenção à criança e ao adolescente; 
2- Determinantes e condicionantes do processo saúde e enfermidade na atenção à criança e ao 
adolescente; 
3- Cuidados de enfermagem na adaptação à vida extrauterina e cuidados 
imediatos/ mediatos ao recém-nascido; 
4- Atenção da enfermagem nas intervenções comuns de icterícia e infecção neonatal; 
5- Atenção de enfermagem humanizada ao recém-nascido pré-termo e de baixo peso; 
6- Processo de cuidado e manejo de enfermagem nos acidentes e violência na infância e 
adolescência; 
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 7- Sistematização da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente em situações cirúrgicas; 

8- Sistematização da assistência de enfermagem à criança e ao adolescente nas doenças 
respiratórias; 
9- Cuidado integral à criança e ao adolescente com doenças oncológicas; 
10- Cuidado integral à criança e ao adolescente nos distúrbios endócrinos e metabólicos. 

Cuidar em Enfermagem 
na Atenção à Saúde da 

Mulher 

1- Determinantes e condicionantes do processo saúde e enfermidade na atenção à saúde da mulher; 
2- Assistência de alta complexidade na doença hipertensiva da gestação; 
3- Processo de cuidar de enfermagem na gestante com diabetes; 
4- Processo de cuidar de enfermagem no puerpério patológico; 
5- Atenção à mulher vítima de violência no ciclo gravídico puerperal; 
6- Linha de cuidado de enfermagem nas síndromes hemorrágicas de primeira e segunda metade de 
gestação; 
7- Assistência de enfermagem no trabalho de parto e parto; 
8- Estática fetal: conceito, trajeto, técnicas e atuação do enfermeiro; 
9- Atenção aos problemas/queixas mais comuns em saúde da mulher: sangramento uterino anormal, 
mioma, dor pélvica, SOP, endometriose e queixas urinárias; 
10- Concepções e assistência de enfermagem no parto humanizado. 

 
Nutrição Clínica 

1- Mecanismos operativos da fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual; 
2- Avaliação do estado nutricional na gestação; 
3- Avaliação do estado nutricional no adolescente; 
4- Ferramentas de Triagem nutricional para diferentes faixas etárias (criança, adolescente, adulto, 
idoso); 
5- Nutrição enteral e parenteral; 
6- Fundamentos da patologia clínico-nutricional, bases do tratamento dietoterápico de pacientes com 
obesidade; 
7- Fundamentos da patologia clínico-nutricional, bases do tratamento dietoterápico de pacientes com 
doenças inflamatórias intestinais; 
8- Fundamentos da patologia clínico-nutricional, bases do tratamento dietoterápico de pacientes com 
doença renal; 
9- Metabolismo energético e hídrico; 
10- Características e planejamentos dietéticos para a população sadia em diferentes faixas etárias 
(criança, adolescente, adulto, idoso). 
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História Contemporânea 

e Historiografia 

1- Construção dos Estados Nacionais; 
2- Formação da classe operária e historiografia; 
3- Anarquismos, teoria social e mundo industrial; 
4- Utilitarismo, Disciplina de trabalho e capitalismo industrial; 
5- Conceitos, teorias e interdisciplinaridade na historiografia contemporânea; 
6- Historiografia e Ensino de História; 
7- Cultura, sociedade e política na Revolução Francesa; 
8- A "crise da história": perspectivas pós-coloniais e decoloniais na historiografia; 
9- História das mulheres e Revolução industrial; 
10- Imperialismo e Totalitarismos: aportes historiográficos, características do autoritarismo e crises 
humanitárias. 

 
Genética / Evolução/ 

Estágio 
Obrigatório 

1- Genética de populações e evolução: princípio de Hardy Weinberg, fatores evolutivos e aplicações 
para conservação da biodiversidade; 
2- Polimorfismos cromossômicos e suas implicações cariotípicas, fenotípicas e evolutivas; 
3- Padrões de herança mendelianos e suas exceções; 
4- Estrutura, diversidade e evolução dos genomas; 
5- Bioinformática: banco de dados; ferramentas de busca e análise de sequências e ferramentas de 
análises evolutivas; 
6- O dogma central da biologia molecular: seus mecanismos e recentes descobertas; 
7- Filogenômica, Mutassômica, Transcrissômica e Metagenômica: principais metodologias e 
aplicações; 
8- Marcadores moleculares na era genômica: Sequenciamento de nova geração, CAPS, AFLP, 
microssatélites, DarT e SNP; 
9- Epigenética: consequências fenotípicas e evolutivas; 
10- Especiação: mecanismos e implicações para o entendimento da diversidade biológica. 
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Processo do Cuidar de 
Enfermagem ao paciente 

adulto, idoso e em 
situação Cirúrgica 

1- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com necessidades digestivas e 
geniturinárias; 
2- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com distúrbios respiratórios graves; 
3- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente portador de estomas digestivos, 
respiratórios e urinários; 
4- Sistematização da Assistência de Enfermagem nos distúrbios cardiovasculares; 
5- Sistematização da Assistência de Enfermagem frente à diminuição da mobilidade do idoso no 
contexto hospitalar; 
6- Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória nas neurocirurgias; 
7- Segurança do paciente no perioperatório: riscos, acidentes e complicações; 
8- Sistematização da Assistência de Enfermagem no Pós-operatório imediato em Sala de Recuperação 
Pós-anestésica; 
9- O (a) enfermeiro (a) como gestor no processamento de produtos de saúde; 
10- Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória nas situações de emergências 
cirúrgicas. 

Fundamentos do cuidado 
de Enfermagem e 

Processo do cuidar ao 
Paciente crítico 

1- Introdução à semiologia e semiotécnica: técnicas básicas para o exame físico geral e anamnese; 
2- Evolução histórica das Teorias de Enfermagem: das grandes teorias às teorias de médio alcance; 
3- Sistematização da Assistência de Enfermagem: definições das fases/etapas do Processo de 
Enfermagem e uso da taxonomia CIPE; 
4- Sistematização da Assistência de Enfermagem: definições das fases/etapas do Processo de 
Enfermagem e uso da taxonomia NANDA, NOC e NIC; 
5- Sistematização da Assistência de Enfermagem na administração de medicamentos ao indivíduo 
adulto: princípios gerais e vias de administração; 
6- Sistematização de Assistência de Enfermagem ao Paciente Politraumatizado; 
7- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente crítico neurológico; 
8- Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com Infarto Agudo do Miocárdio; 
9- Sistematização da assistência de enfermagem ao indivíduo em suporte ventilatório; 
10-Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente em estado de choque. 
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Saúde Coletiva 
1- Determinantes e condicionantes do processo saúde e enfermidade; 
2- Política de Saúde no Brasil: modelos de atenção à saúde, princípios e diretrizes constitucionais, 
legislações específicas, tendências e desafios atuais na consolidação do SUS; 
3- Gerenciamento, monitoramento, avaliação de indicadores epidemiológicos e da atenção primária à 
saúde; 
4- Políticas de saúde mental na atenção ao indivíduo, família e comunidade em risco de adoecer no 
enfoque histórico e contra reforma; 
5- Política Nacional de saúde da Pessoa Idosa; 
6- Prevenção e controle das disfunções cardiovasculares e metabólicas no contexto da Atenção 
Primária à Saúde; 
7- Processo do cuidar na diminuição da mobilidade da Pessoa Idosa no contexto da Atenção Primária 
à Saúde; 
8- Vigilância, controle e prevenção de DCNT no contexto do SUS; 
9- Processo do cuidar em prevenção e reabilitação de condições crônicas na Atenção Primária à 
Saúde; 
10- Vigilância, controle e prevenção das doenças transmissíveis no contexto do SUS. 

 
 

Língua Portuguesa 

1- A escrita e a fala em seus contextos linguístico-discursivos: sistema, normas e usos; 
2- Fonologia da língua portuguesa; 
3. Gêneros textuais acadêmicos e suas sequências tipológicas: práticas de produção e retextualização; 
4- Texto: perspectivas pragmática, discursiva e semiótica; 
5- Textualização, situação comunicativa e conhecimentos linguísticos; 
6- Semântica e pragmática; 
7- Compreensão, coesão e coerência textuais: aspectos conceituais, cognitivos e pragmáticos; 
8- Linguagem, ideologia e subjetividade; 
9- Estratégias de produção de sentido: aspectos lexicais, morfológicos, sintáticos, semânticos e 
discursivos; 
10- Morfossintaxe da língua portuguesa. 
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MULTICAMPI –CAMPUS SALGUEIRO 
Perfilde Atuação Curso Função/Ca 

tegoria 
VCG PCD Total Regime 

de 
Trabalh 
o 

Requisitos do Perfildo Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Administração/ Gestão da 
Produção e Logística 

Administração Adjunto 01 0 01 40H Bacharelado 
em 

Administração; 
ou Engenharia 
de Produção 

Doutorado em 
Administração; ou 

Doutorado em 
Engenharia de 

Produção 
Total de vagas: 01 0 01  

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
 
 
 
 
 

PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
 1- Logística; 

Administração/ Gestão 2- Gestão da Produção e Operações; 
da Produção e Logística 3- Gestão da Qualidade; 

 4- Gestão Ambiental; 
 5- Administração de Materiais; 
 6- Processo decisório; 
 7- Gestão de Projetos; 
 8- Sistemas de Informação gerencial; 
 9- Controle Estatístico de Processos; 
 10- Pesquisa Operacional. 
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CAMPUS CARUARU 
Perfil de Atuação Curso Função/Categoria VCG PCD TOTAL Regime 

de 
Trabalho 

Requisitos do Perfil do Candidato 
Graduação Pós-graduação 

Administração Geral e 
Estratégia 

Administração Adjunto 01 0 01 40 h Bacharelado em 
Administração. 

Doutorado em 
Administração 

Linguagem de Programação e 
Algoritmos; Inteligência 
Computacional; Visão 

Computacional 

Bacharelado em 
Sistemas de 
Informação 

Adjunto 01 0 01 40 h Bacharelado em 
Ciência da 

Computação; ou 
Engenharia da 

Computação; ou 
Engenharia de 
Software; ou 
Sistemas de 
Informação 

Doutorado em Ciência 
da Computação; ou 

Doutorado em 
Engenharia da 
Computação 

Total de vagas: 02 0 02  

 

*Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG). 
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PERFIL DE ATUAÇÃO PONTOS PARA A PROVA 
Administração Geral e 

Estratégia 
1- Administração e Empreendedorismo; 
2- A Administração e a Nova Economia; 
3- Liderança e Condução de Equipes; 
4- Estratégia organizacional: Conceitos, perspectivas e escolas; 
5- Etapas do processo de administração estratégica; 
6- Estratégia empresarial no contexto de novas tecnologias; 
7- A Inovação Tecnológica e seu Papel na Estratégia Organizacional; 
8- Modelo de negócios: produto, estratégia e mercado; 
9- Consultoria organizacional; 
10- Origens, desenvolvimento, implantação e controle de projetos corporativos. 

Linguagem de 
Programação e 

Algoritmos; Inteligência 
Computacional; Visão 

Computacional 

1- Séries temporais; 
2- Visão Computacional; 
3- Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados; 
4- Mineração de dados e análise de dados; 
5-Algoritmos de busca e suas aplicações; 
6- Estrutura de Dados; 
7- Processamento de linguagem natural; 
8- Algoritmos de otimização baseados em Inteligência Artificial; 
9- Aprendizagem de máquina e deeplearning; 
10- Aprendizagem por reforço. 
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LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS 
 
 

VAGAS PARA O CAMPUS SANTO AMARO- FCM 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM): Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife–PE. 
CEP:50100-130 
Fone:(81)3183-3536 

 
VAGAS PARA O CAMPUS SANTO AMARO- FENSG 
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG): Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife– PE. 
CEP:50100-130 
Fone:(81)3183-3601 ou (81)3183-3600 

 
VAGAS PARA O CAMPUS SANTO AMARO- ICB 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB): Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife– PE. 
CEP:50100-130 
Fone:(81)3183-3301 

 
VAGAS PARA O CAMPUS SANTO AMARO- ESEF 
Escola Superior de Educação Física (ESEF): Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife–PE. 

CEP: 50100-130 
Fone:(81)3183-3354 

 
VAGAS PARA O CAMPUS BENFICA- ESCOLA POLITÉCNICA 
Campus Benfica –Escola Politécnica: Rua Benfica, 455 – Madalena, Recife/ PE. 
CEP:50720-001 
Fone:(81) 3184-7531 

 
VAGAS PARA O CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO (FOP) 
Campus Santo Amaro: Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro, Recife– PE. 
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CEP:50100-130 
Fone:(81)3183-3674 ou (81)3183-3756 

 
VAGAS PARA O CAMPUS BENFICA- FCAP 
Campus Benfica–Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP): Avenida Abdias de Carvalho, 252, Madalena, Recife/ PE. 
CEP: 50720-635 
Fone:(81)3181-8603 ou (81)3181-8611 

 
VAGAS PARA O CAMPUS GARANHUNS 
Campus Garanhuns: Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105, SãoJosé –Garanhuns/PE. 
CEP:55294-902 
Fone:(87)3761-8210 

 
VAGAS PARA O CAMPUS SERRA TALHADA 
Campus Serra Talhada: Avenida Gregório Ferraz Nogueira, S/N, Estação Experimental Lauro Bezerra, Serra Talhada – PE. 
CEP 56909-535 
Fone: (87) 9 9136-8528 

 
VAGAS PARA O CAMPUS ARCOVERDE 
Campus Arcoverde: Rua Cícero Monteiro de Melo (Loteamento Teresópolis), s/n, São Cristóvão- Arcoverde/PE. 
CEP: 56503-502 
Fone: (081) 99488-4090 

 
VAGAS PARA OS CAMPUS MATA NORTE E MATA SUL 
Campus Mata Norte:Rua Amaro Maltez, nº 201 Centro, Nazaré da Mata-PE. 
CEP:55800-000 
Fone:(81)3633-4612 

 
VAGAS PARA O CAMPUS PETROLINA 
Campus Petrolina: : Av. Cardoso de Sá, S/N, Campus Universitário, Vila Eduardo, Petrolina – PE. 
CEP: 56.328-900 
Fone:(87)3866-6470/3866-6500 
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VAGAS PARA O CAMPUS SALGUEIRO 
Campus Salgueiro: Avenida Veremundo Soares, s/n- BR 232- Planalto, Salgueiro-PE. 
CEP: 56000-000 
Contato através do e-mail: salgueiro.escolaridade@upe.br. 

 
VAGAS PARA O CAMPUS CARUARU 
Campus Caruaru: Rodovia BR 104,Km 62–NovaCaruaru, Caruaru–PE.. 
CEP:55002-971 
Fone:(81)3719-9448 



ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

ESPECIFICAÇÃO DATA HORÁRIO 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES DE 01 DE JUNHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2022 
Até às 23h 59min do último 

dia 
PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA 

DE INSCRIÇÃO 
01 DE JUNHO A 10 DE JUNHO DE 2022 

Até as 23h 59min do último 
dia 

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA 
DE INSCRIÇÃO 

16 DE JUNHO DE 2022 A partir das 17h 

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOBRE 
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

DE 17 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2022 Até às 23h 59min do último 

PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SOBRE TAXA DE 

ISENÇÃO 
ATÉ 22 DE JUNHO DE 2022 A partir das 17h 

DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE JULHO DE 2022 A partir das 17h 
PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SOBRE 

INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 
DE 21 A 23 DE JULHO DE 2022 

 
Até às 23h 59min do dia 23 

de julho de 2022 
PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SOBRE 
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

ATÉ 29 DE JULHO DE 2022 A partir das 17h 

DIVULGAÇÃO DAS VAGAS OCIOSAS E DO NOVO 
CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA ESSAS VAGAS 

A PARTIR DE 20 DE JULHO DE 2022 A partir das 17h 

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
(PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA OU NÃO). 

DE 01 
DE JUNHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2022 NO 

ATO DE INSCRIÇÃO 
Até às 23h 59min do último 

PERÍODO PARA PUBLICAÇÃO DAS AGENDAS DE 
INÍCIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E PUBLICAÇÃO 

BANCAS AVALIADORAS 
ENTRE 01 E 19 DE AGOSTO DE 2022 - 

PRAZO PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2022 COM 
TÉRMINO ATÉ 23 DE SETEMBRO DE 2022 

(CRONOGRAMA A SER DEFINIDO EMCADA 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO, CONFORME 

DISPONIBILIDADE E FORMAÇÃO DAS BANCAS) 

- 

RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO 
HOMOLOGADO PELA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO 

DO CONCURSO  
ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2022 - 

PERÍODO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO 

HOMOLOGADO 
DE 03 DE OUTUBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2022 

Até às 23h 59min do dia 05 
de outubro de 2022  

PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA 
INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO RESULTADO DO 

CONCURSO 
ATÉ  O DIA 11  DE OUTUBRO DE 2022 Até as 21h 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO 

A PARTIR DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 (DE 
ACORDO COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO EM 

CADA UNIDADE DE EDUCAÇÃO E CALENDÁRIO 
DO CEPE E CONSUN) 

Até às 21h 

 


