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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO 
DE PROFESSOR ADJUNTO 

EDITAL N.º 1/2002 – UFAC, DE 24 DE JANEIRO DE 2002 
 
 
O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ACRE, por intermédio do Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB), tendo em vista o 
disposto na Resolução n.º 20, de 6 de dezembro de 1993/CEPEX, bem como na 
Portaria n.º 163, de 2 de agosto de 2001, do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e à Portaria n. º 1.724, de 3 de agosto de 
2001, do Ministro de Estado da Educação, torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece  normas relativas à realização de concurso público 
destinado a selecionar candidatos para o cargo de Professor Adjunto. 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O concurso público visa ao provimento de vinte e sete vagas no cargo de 
Professor Adjunto da Universidade Federal do Acre. 
1.2 O concurso será regido por este edital e executado pelo Centro de Seleção e 
de Promoção de Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB). 
1.3 A seleção para o cargo de Professor Adjunto será realizada em Brasília/DF, 
mediante a aplicação de  prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; 
de prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e de avaliação de 
títulos, de caráter apenas classificatório. 
1.3.1 A prova escrita será realizada no dia 23 de março de 2002; 
1.3.2 A prova didática será realizada no dia 24 de março de 2002; 
1.3.3 A entrega dos títulos será realizada no dia 24 de março de 2002, após o 
término da prova de didática. 
2 DAS ESPECIALIDADES  
2.1CIÊNCIAS DA NATUREZA 
2.1.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de Doutor na área de Física 
e/ou Física Teórica. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGAS: 2 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.1.2 ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de Doutor em Química 
Analítica, Química Inorgânica e/ou Físico-Química. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1. 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.2 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
2.2.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM MÉDICO-
CIRÚRGICA 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor na área. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO  
2.3.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: TEORIA DA COMUNICAÇÃO  
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação em 
Comunicação Social e título de Doutor em Comunicação Social ou área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.3.2 ÁREA DE CONHECIMENTO: RÁDIO E TELEJORNALISMO  

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação em 
Comunicação Social e título de Doutor em Comunicação Social ou área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.3.3 ÁREA DE CONHECIMENTO: MÍDIA IMPRESSA 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação em 
Comunicação Social e título de Doutor em Comunicação Social ou área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.4 DIREITO  
2.4.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO CIVIL 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor na área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.5 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO  
2.5.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: BIODINÂMICA DO MOVIMENTO 
HUMANO  
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor em Educação Física.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.6 ENGENHARIA FLORESTAL 
2.6.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: SILVICULTURA/MANEJO 
FLORESTAL  
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação em Engenharia 
Florestal e título de Doutor em Ciências Florestais.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação.  
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.7 GEOGRAFIA 
2.7.1 ÁREA DE 
CONHECIMENTO:CARTOGRAFIA/FOTOGAMETRIA E 
FOTOINTERPRETAÇÃO 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor nas áreas de Análise Sócio-Ambiental, Representação Gráfica e 
Espacial. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Grat ificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.8 HISTÓRIA 
2.8.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA ECONÔMICA  
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor na área afim. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.9 LETRAS 
2.9.1 ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUA E LITERATURA 
ESPANHOLAS   
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor na área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGA: 1 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais com dedicação 
exclusiva. 
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 879,97, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 1.407,93 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 1.430,00, vale alimentação no valor 
de R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
2.10 MEDICINA 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de graduação e título de 
Doutor na área afim. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Atuar no ensino, na pesquisa e 
na extensão dos cursos da área. 
VAGAS:  

ESPECIALIDADE REQUISITO  NÚMERO DE 
VAGAS 

Anatomia 
Médico com Doutorado em 
Medicina, Anatomia ou área 
afim 

1 

Anatomia Patológica Médico com Doutorado na área 1 

Bioquímica e Biofísica 
Bioquímico, Bioquímico-
Farmacêutico com Doutorado 
na área fim 

1 

Cirurgia Médico com Doutorado na área 1 
Clínica Médica Médico com Doutorado na área 1 
Farmacologia e 
Fundamentos da 
Terapêutica Clínica 

Médico com Doutorado na área 
1 

Fisiologia Humana Médico com Doutorado em 
Medicina ou Fisiologia Humana 1 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

Médico com Doutorado na área 1 

Imunologia Médico com Doutorado na área 1 

Medicina Comunitária Médico com Doutorado em 
Medicina Comunitária 1 

Microbiologia Médica 
Médico, Bioquímico-
Farmacêutico com Doutorado 
na área 

1 

Parasitologia Médica 
Médico com Doutorado em 
Doenças Infecciosas 
Parasitárias 

1 

Pediatria Médico com Doutorado na área 1 
Semiologia Médico com Doutorado na área 1 
TOTAL 14 
REGIME DE TRABALHO: Quarenta horas semanais.  
REMUNEREÇÃO: Vencimento de R$ 567,72, acrescidos de Gratificação de 
Atividade Pessoal Civil/GAE no valor de R$ 908,35 e de Gratificação de 
Estímulo à Docência/GED no valor de R$ 910,00 vale alimentação no valor de 
R$ 81,40 e vale transporte no valor de R$ 67,00.  
3 DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
3.1 Do total de vagas destinadas ao cargo de Professor Adjunto, duas serão 
reservadas aos candidatos portadores de deficiência,  na forma do § 2.º, do 
artigo 5.º, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário 
Oficial de 12 de dezembro de 1990, e do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 1999. 
3.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, 
declarar-se portador de deficiência. Os candidatos que se declararem 
portadores de deficiência participarão do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos.  
3.3 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência, se 
classificado no concurso,  figurará em específica e, caso obtenha a 
classificação necessária, na lista da respectiva especialidade/área concorrida. 
3.4 Os candidatos, quando convocados, deverão submeter-se à perícia médica 
por Junta Médica Oficial, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação 
como portador de deficiência, sobre o grau da deficiência e sobre a capacidade 
física para o exercício do cargo. 

3.4.1 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo 
médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID), bem como à provável causa da deficiência. 
3.5 A não-observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do 
direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.  
3.6 As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de 
candidatos portadores de deficiência, por reprovação no concurso ou na perícia 
médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificação de cada especialidade/área de conhecimento. 
4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
4.1 Ter sido aprovado no concurso. 
4.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
§ 1.º, artigo 12, da Constituição Federal. 
4.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais.  
4.4 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em 
caso de candidato do sexo masculino.  
4.5 Comprovar o nível de escolaridade exigido para o cargo. 
4.6 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de posse. 
4.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
4.8 Cumprir as determinações deste edital. 
4.9 Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, 
aplicada por qualquer órgão  
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.  
5 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
5.1 PERÍODO: De 4 a 22 de fevereiro de 2002 (exceto sábado, domingo e 
feriado).  
5.2 LOCAIS DE INSCRIÇÃO: Agências da CAIXA relacionadas no Anexo I 
deste edital.  
Serão aceitas, também, inscrições por PROCURAÇÃO e via INTERNET, 
conforme os subitens 5.20 e 5.21 respectivamente. 
5.3 HORÁRIO: de atendimento bancário. 
5.4 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 90,00. 
5.5 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.5.1 No ato de inscrição, o candidato deverá: 
5.5.1.1 Preencher o formulário de inscrição fornecido nos locais de inscrição. 
5.5.1.2 Pagar a taxa de inscrição. 
5.5.1.3 Apresentar cópia legível, recente e em bom estado do documento de 
identidade, a qual será retida. Será obrigatória a apresentação de documento de 
identidade original nos dias e nos locais de realização das provas.  
5.5.2 O formulário de inscrição será entregue no local de inscrição, onde será 
emitido o comprovante de inscrição. 
5.5.2.1 A relação dos conteúdos a serem abordados nas provas será entregue no 
ato da inscrição. 
5.5.2.1 O candidato deverá indicar no formulário de inscrição ou na solicitação 
de inscrição via Internet apenas uma opção de especialidade/área de 
conhecimento. 
5.5.2.2 Não serão aceitos pedidos de alteração de opção de especialidade/área 
de conhecimento. 
5.7 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte, certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, 
com foto). 
5.7.1 Caso o candidato estiver impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, documento de identidade por motivo de perda, furto e/ou 
roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial. 
5.7.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis ou danificados.  
5.8 O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação 
de inscrição via Internet, que os documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos no presente edital serão apresentados por ocasião da posse. 
5.9 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas, a nomeação e a 
posse do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração 
e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados.  
5.10 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
5.11 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para investidura no cargo/especialidade 
de sua opção. 
5.12 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
5.13 Caso o cheque utilizado para o pagamento da taxa de inscrição seja 
devolvido por qualquer motivo, o CESPE/UnB reserva-se o direito de tomar as 
medidas legais cabíveis.  
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5.14 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido 
em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da Administração. 
5.15 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local de realização das provas.  
5.16 Não serão aceitas inscrições via fax e/ou correio eletrônico. 
5.17 O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado 
para a realização das provas deverá solicitá-lo, por escrito, no ato de inscrição, 
indicando claramente no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição 
via Internet quais os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos 
etc.). 
5.17.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
5.17.2 As solicitações de recursos especiais serão atendidas obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
5.17.3 A não-solicitação de recursos especiais no ato de inscrição implica a sua 
não-concessão no dia de realização das provas.  
5.18 As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de 
inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
o CESPE do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o 
formulário de forma completa, correta e legível ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos.  
5.19 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
5.20 DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO  
5.20.1 Será admitida a inscrição por terceiros, de acordo com os procedimentos 
descritos no subitem 5.5 deste edital e mediante procuração do interessado, 
acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato. Esses 
documentos serão retidos. Não há necessidade de reconhecimento de firma na 
procuração.  
5.20.2 O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, após efetuada 
a inscrição. 
5.20.3 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de 
eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de 
inscrição e em sua entrega. 
5.212 DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
5.21.1 Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/ufac, solicitada no período entre 10 horas do dia 4 de 
fevereiro de 2002 e 20 horas do dia 24 de fevereiro de 2002. 
5.21.2 O CESPE não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet 
não-recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
5.21.3 O candidato que desejar realizar sua inscrição via Internet poderá 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição das seguintes formas: 
a) por meio de débito em conta-corrente, apenas para correntistas do Banco do 
Brasil; 
b) por meio de documento de arrecadação, pagável em qualquer lotérica; 
c) por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária. 
5.21.4 O documento de arrecadação e o boleto bancário estão disponíveis no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/ufac, e devem ser impressos para 
o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da 
solicitação de inscrição via Internet . 
5.21.5 O pagamento da taxa de inscrição por meio de documento de 
arrecadação ou de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia subseqüente ao 
término do período de inscrições via Internet, dia 25 de fevereiro de 2002. 
5.21.5.1 As solicitações de inscrição via Internet cujos pagamentos forem 
efetuados após a data estabelecida no subitem anterior não serão acatadas.  
5.21.6 As inscrições efetuadas via Internet somente serão acatadas após a 
comprovação de pagamento da taxa de inscrição, que será feita das seguintes 
formas: 
a) Para pagamentos efetuados por meio de débito em conta-corrente – 
Comprovação de pagamento pelo Banco do Brasil. 
b) Para pagamentos efetuados nas lotéricas por meio do documento de 
arrecadação – Comprovação de pagamento pela Caixa Econômica Federal; 
c) Para pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto bancário – 
Comprovação de pagamento pelos bancos.  
5.21.7 O comprovante de inscrição do  candidato inscrito via Internet estará 
disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/ufac, após o 
acatamento das inscrições, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a 
obtenção desse documento. 
5.21.8  O candidato inscrito via Internet  não deverá enviar cópia de documento 
de identidade, sendo de sua responsabilidade exclusiva os dados cadastrais 
informados no ato de inscrição. 
5.21.9  Informações complementares acerca da inscrição via Internet estarão 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/ufac. 
6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
6.1 Os locais e os horários de realização das provas serão publicados no Diário 
Oficial da União, afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, 
subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal do Acre/UFAC, Rodovia BR-364/KM-04- Rio Branco-AC e 
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br, na 
data provável de  13 ou 14 de março de 2002. É de responsabilidade exclusiva 
do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento 
no horário determinado. 
6.2 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, de locais e 
de horários de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e 
os comunicados a serem publicados no Diário Oficial da União, afixados nos 
quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto 
Central de Ciências (ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, Pró-
Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre/UFAC, Rodovia BR-
364/KM-04- Rio Branco-AC e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br. 
6.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu 
início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, de comprovante de 
inscrição e de documento de identidade original. 
6.4 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas 
após o horário fixado para o seu início. 
6.5 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, na forma definida no subitem 5.7 deste 
edital, será automaticamente excluído do concurso. 
6.6 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora do espaço físico 
predeterminado em edital ou em comunicado.  
6.7 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre 
os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
6.7.1 Não será permitida, também, nos dias de realização das provas a entrada 
de candidatos portando armas e a utilização de aparelhos eletrônicos (bip , 
telefone celular, walkman, receptor, gravador etc.). 
6.8 Não haverá segunda chamada para as provas. O não-comparecimento a 
quaisquer das provas implicará a eliminação automática do candidato. 
6.9 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas 
levando o caderno de provas e a folha de texto definitivo no decurso da última 
hora anterior ao horário previsto para o seu término. 
6.10 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso 
o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer 
das provas; 
c) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou 
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem 
expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor e/ou pagers e/ou 
que se comunicar com outro candidato; 
d) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de texto definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 
6.11 Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual ou grafológico, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas 
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso.  
6.12 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.  
6.13 Nos dias de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas.  
6.14 DA PROVA ESCRITA 
6.14.1 A prova escrita valerá de 0 a 10 pontos e abrangerá os objetos de 
avaliação (habilidades e conhecimentos), cuja relação será entregue no ato da 
inscrição. 
6.14.2 A prova escrita será composta de uma ou mais questões propostas pela 
banca examinadora e terá a duração de quatro horas.  
6.14.3 A prova escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, a mão, em letra 
legível, com caneta esferográfica de tinta preta, não sendo permitida a 
interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato 
portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio 
candidato. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um agente do 
CESPE devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 
6.14.3.1 A (s) questão (ões) da prova escrita será(ão) avaliada(s) quanto ao 
domínio do conteúdo. 
6.14.3.2 Será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a cinco pontos.  
6.15 DA PROVA DIDÁTICA 
6.15.1 No dia 23 de março de 2002, após a realização da prova escrita, será 
realizado o sorteio do tema referente à prova didática. 
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6.15.2 A prova didática será realizada no dia 24 de março de 2002 e terá a 
duração de 50 a 60 minutos.  
6.15.3 A prova didática consiste em dissertação oral sobre o tema sorteado no 
dia de realização da prova escrita.  
6.15.4 Na prova didática, a comissão organizadora avalia o candidato quanto a: 
capacidade de organizar idéias sobre o tema sorteado e de expô-lo ao nível do 
aluno, com objetividade e espírito crítico; o domínio do tema sorteado; 
coerência entre o plano apresentado e o desenvolvimento da aula. 
6.15 .5 O candidato deverá entregar seu plano de aula 2 horas antes do início 
das provas.  
6.15.5.1 O candidato poderá ser argüido no final de sua exposição por qualquer 
membro da banca examinadora. 
6.16 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
6.16.1 A entrega de títulos será realizada no dia 24 de março de 2002, após o 
término da prova de didática, de acordo com as especificações a seguir. 
6.16.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a 
data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir. 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS 

TÍTULOS 
VALOR 

DE CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO DOS 

TÍTULOS 
a) Certificado de conclusão de curso 
de pós-graduação, em nível de 
especialização, na área de formação 
ou área afim, com carga horária 
mínima de 360 (trezentas e sessenta) 
horas.  

0,25 0,25 

b) Certificado de conclusão de Curso 
de aperfeiçoamento na área de 
formação ou área afim, com carga 
horária mínima de 160 (cento e 
sessenta) horas.   

0,25 0,25 

c) Exercício de atividade profissional 
de nível superior, não-cumulativa com 
outras quaisquer no mesmo período, 
na Administração Pública ou Privada, 
em empregos/cargos especializados na 
área de formação ou em área afim. 
Para efeito de pontuação, não será 
considerada fração de ano. 

0,5 por ano, 
sem sobreposição 

de tempo 
2,00 

d) Exercício de magistério em curso 
de ensino superior na área de 
formação ou em área afim, excetuados 
os títulos apresentados na alínea “c”. 

0.6 por ano, 
sem sobreposição 

de tempo 
3,00 

e) Aprovação em concurso público 
para cargo privativo da área de 
formação. 

0,25 0,50 

f) Publicações de trabalhos científicos 
em periódicos internacionais e/ou 
nacionais, com conselho editorial, em 
revistas especializadas.  

0,50 1,00 

g) Livro técnico publicado, de autoria 
exclusiva do candidato, com no 
mínimo 150 páginas numeradas.  

0,50 1,00 

h) Publicações de trabalhos científicos 
em periódicos internacionais e/ou 
nacionais, com conselho editorial, em 
revistas especializadas ou de livros 
técnicos não-enquadrados no item 
anterior. 

0,50 1,00 

i) Experiência em administração 
acadêmica e extensão universitária.  

0,2 por ano, 
sem sobreposição 

de tempo  
 

1,00 

TOTAL MÁXIMO                                                                    10 pontos 
6.16.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no 
prazo e no local estipulados neste edital. 
6.16.4.1 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax ou via 
correio eletrônico. 
6.16.5 No ato de entrega de títulos, o candidato deverá preencher e assinar 
relação, de acordo com o modelo a ser fornecido pelo CESPE, na qual indicará 
a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esta relação deve ser 
apresentada uma cópia , autenticada em cartório, de cada título declarado. As 
cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. 
6.16.5.1 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não-
autenticadas em cartório. 
6.16.6 A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita da forma descrita a 
seguir: 
a) mediante apresentação de cópia de CTPS acrescida de declaração do órgão 
ou empresa, ou, no caso de servidor público, acrescida de certidão de tempo de 
serviço, ambas emitidas pelo setor de pessoal ou equivalente. Em caso de 

empresa extinta, apresentar, além de cópia da CTPS, documentação 
comprobatória da extinção. 
b) para comprovação de experiência profissional no exterior, mediante 
apresentação de cópia de declaração do órgão ou empresa ou, no caso de 
servidor público, de certidão de tempo de serviço. Esses documentos somente 
serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado.  
c) em caso de tempo de serviço prestado como autônomo, a comprovação 
deverá ser efetuada por meio de apresentação de contrato e/ou de Recibo de 
Pagamento de Autônomo (RPA) comprobatório(s) de prestação de serviço no 
exercício da profissão requerida. 
6.16.6.1 A comprovação do tempo de serviço deverá ser acompanhada de 
declaração do empregador em que conste claramente que o serviço prestado 
pelo candidato atende  aos requisitos para o exercício do cargo ao qual 
concorre. 
6.16.6.2 Todo documento apresentado para fins de comprovação de tempo de 
serviço deverá ser emitido pelo setor de pessoal competente e conter o período 
de início e término do trabalho realizado. 
6.16.6.3 Não será computado, como experiência profissional, o tempo de 
estágio, monitoria ou de bolsa de estudo. 
6.16.7 Os diplomas e/ou os certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação em nível de aperfeiçoamento ou especialização deverão conter a 
carga horária, sob pena de serem desconsiderados. 6.16.7.1 Os comprovantes 
de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou 
reconhecida. 
6.16.7.2 Os diplomas de conclusão de cursos, expedidos em língua estrangeira, 
somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado. 
6.16.8 A comprovação de aprovação em concurso público deverá ser feita por 
meio de apresentação de certidão expedida pelo setor de pessoal, ou 
equivalente, do órgão respectivo, especificando o concurso e o cargo para o 
qual o candidato foi aprovado. 
6.16.8.1 Não será considerado concurso público, para os fins do presente edital, 
a seleção de que conste 
apenas avaliação de títulos e/ou de currículo e/ou prova prática. 
6.16.9 A comprovação de publicação de trabalhos científicos deverá ser 
efetuada mediante a apresentação de exemplar (original ou cópia de boa 
qualidade, com autenticação em cartório das páginas em que conste a autoria). 
Em todos os casos, é importante que conste claramente o nome do candidato. 
6.16.9.1 Trabalhos/livros publicados sem o nome do candidato deverão ser 
acompanhados de documento, emitido pelo editor ou dirigente do órgão editor, 
atestando a autoria. 
6.19.9.2 A experiência em administração acadêmica e extensão deverá ser 
comprovada mediante apresentação de portarias, declarações e certificados 
expedidos pela instituição.  
7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NAS 
FASES DO CONCURSO  
7.1 DA PROVA ESCRITA 
7.1.1 Cada questão da prova escrita será avaliada quanto ao domínio do 
conteúdo. 
7.1.2 A nota na prova escrita será a soma das notas obtidas em todas as 
questões. 
7.1.3 Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem nota inferior a 
5,0 pontos na prova escrita. 
7.2 DA PROVA DIDÁTICA 
7.2.1 A prova didática de caráter, classificatório e eliminatório, valerá 10 
pontos.  
7.2.3 Os candidatos serão considerados aprovados ou não-aprovados na prova 
didática. 
7.2.3.1 Será aprovado na prova de didática o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 5 pontos.  
7.2.4 Os candidatos não-aprovados na prova de didática serão eliminados do 
concurso.  
7.3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
7.3.1 A avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, valerá de 0 a 10 
pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a 
esse valor.  
6.3.2 Cada título será considerado uma única vez. 
6.3.3 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do subitem 
6.17.3 deste edital, bem como os que excederem ao limite de 10 pontos fixados 
no subitem 7.3.1, serão desconsiderados.  
7.3.3 O candidato que não encaminhar os títulos no prazo estipulado em edital 
receberá nota zero. 
8 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO 
8.1 O candidato aprovado na prova escrita e na prova de didática terá calculada 
sua nota final no concurso (NFC), pela seguinte fórmula: 

NPE+NPD+NAT, em que: 
   10 

NPE= nota final na prova escrita; 
NPD= nota final na prova de didática; 

NAT= nota final na avaliação de títulos.  
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7.1.11 Os candidatos serão ordenados, por especialidade/área de conhecimento, 
de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso (NFCs). 
7.1.12 Os candidatos que, no ato de inscrição, se declararam portadores de 
deficiência serão classificados no concurso público em lista à parte, de acordo 
com os valores decrescentes das notas finais no concurso, independentemente 
de especialidade/área de conhecimento. 
7.1.12.1 As vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência serão 
destinadas aos dois candidatos melhores classificados na lista citada 
anteriormente. 
7.1.12.2 No caso de empate entre os candidatos que se declararem portadores 
de deficiência, terá preferência o candidato que possuir melhor nota na prova 
didática. Prevalecendo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
7.1.13 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda 
casa decimal, arredondando-se para cima, se o algarismo da terceira casa 
decimal for igual ou superior a cinco. 
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver:  
a) maior nota na prova de didática; 
b) maior nota na prova escrita; 
c) maior pontuação na avaliação de títulos; 
9.1.1 Persistindo o empate terá preferência o candidato mais idoso. 
10 DOS RECURSOS 
10.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na 
prova escrita, na prova didática e/ou na prova de títulos disporá de até dois 
dias, a contar do dia subseqüente ao da divulgação do resultado provisório das 
referidas provas.  
10.2 Os recursos interpostos serão respondidos exclusivamente pelo CESPE e 
serão devolvidos aos candidatos recorrentes em datas e em locais a serem 
oportunamente divulgados.  
10.3 Não será aceito recurso via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 
10.4 O candidato deverá entregar três conjuntos idênticos de recurso(s) 
(original e duas cópias), sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos e 
apenas uma capa. 
10.5 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes 
especificações: 
a) folhas separadas para cada prova/avaliação. 
b) no caso da prova escrita, folhas separadas para questões diferentes; 
b) argumentação lógica e consistente; 
d) capa única constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do 
candidato; 
e) sem identificação do candidato no corpo dos recursos; 
f) recursos datilografados ou digitados em formulário próprio, de acordo com o 
modelo definido no Anexo II deste edital, sob pena de serem preliminarmente 
indeferidos.  
9.8 Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste edital serão indeferidos.  
10.6 Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste edital serão indeferidos.  
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso público 
na Gerência de Atendimento do CESPE, localizada no Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino, Asa 
Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 448–0100, observado o subitem 
6.1 deste edital, e por meio da Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br. 
11.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso contidas nos comunicados, neste edital e em outros editais a serem 
publicados. 
11.3 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito à nomeação. Durante o período de validade do concurso, 
a Universidade Federal do Acre reserva-se o direito de proceder às nomeações 
em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo 
com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas existente. 
11.3.1 O candidato aprovado no concurso será empossado na Universidade 
Federal do Acre. 
11.4 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos a contar da 
data de publicação de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período, a critério da Universidade Federal do Acre. 
11.5 As despesas decorrentes da participação em todas as fases e em todos os 
procedimentos do concurso público correrão à conta do candidato, que não terá 
direito a alojamento, a alimentação, a transporte e/ou a ressarcimento de 
despesas. 
11.6 Ao tomar posse, o candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo 
ficará sujeito a estágio probatório durante 24 meses, durante o qual sua aptidão 
e sua capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. 
11.7 O candidato nomeado deverá permanecer, no mínimo por dois anos na 
instituição, em efetivo exercício do cargo/especialidade para o qual concorreu, 
não sendo aceito pedido de redistribuição ou remoção, salvo por imposição 
legal ou interesse da instituição. 
11.8 Os editais relativos ao concurso público serão publicados no Diário 
Oficial da União, afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus 
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, 

subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, e divulgados na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br.  
11.9 O resultado final no concurso será homologado pelo Pró-Reitor de 
Graduação da Universidade Federal do Acre, publicado no Diário Oficial da 
União, e divulgado na forma prevista no item anterior. 
11.10 O concurso terá validade , contados a partir da publicação do edital de 
homologação do concurso no Diário Oficial da União, conforme previsto na 
Portaria n.º 956, de 24 de março de 1998. 
11.110 O candidato deverá manter atualizado seu endereço no CESPE, 
enquanto estiver participando do concurso, e na Universidade Federal do Acre, 
se aprovado. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos 
decorrentes da não-atualização de seu endereço. 
11.121 Os casos omissos serão resolvidos pelo CESPE, juntamente com a 
Universidade Federal do Acre. 
11.132 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, 
bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não 
serão objeto de avaliação nas provas do concurso. 
11.143 Após a homologação do resultado final do concurso os candidatos 
aprovados terão o prazo de trinta dias para se apresentarem à UFAC para efeito 
de nomeação.  
11.15 As vinte e sete vagas disponíveis neste edital destinam-se a atender 
exclusivamente às necessidades da UFAC. 
12 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO – HABILIDADES E 
CONHECIMENTOS 
12.1 HABILIDADES  
12.1.1 A prova escrita avaliará habilidades mentais que vão além de mero 
conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, 
síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. 
12.2 CONHECIMENTOS 
12.2.1 Na prova escrita, serão avaliados, além de habilidades mentais, 
conhecimentos, de acordo com os tópicos por área de conhecimento, entregues 
no ato da inscrição. 
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Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Acre  
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ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA 
 
1 Mecânica 

• Leis de Newton 
• Trabalho e energia mecânica 
• Momento angular 
• Conservação do momento linear, do momento angular e da energia mecânica 
• Gravitação  
• Oscilações 
• Colisões 

2 Termodinâmica 
• Temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica 
• A teoria cinética dos gases 
• Entropia e a segunda lei da termodinâmica 

3 Eletromagnetismo 
• Carga elétrica e lei de Coulomb 
• Campo elétrico e lei de Gauss 
• Campo magnético 
• Lei de Ampére 
• Lei de Faraday da indução 
• Equações de Maxwell 

4 Física Quântica 
• A equação de Schrödinger 
• O oscilador harmônico quântico 
• O átomo de hidrogênio 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA 
1 Teoria quântica aplicada em ligações químicas 
2 Equilíbrio químico aplicado em estudos de reações químicas, entre fases e em 

soluções  
3 Cinética química: leis de velocidade e mecanismos de rações 
4 Métodos clássicos de análise: gravimetria e volumetria 
5 Técnicas eletroquímicas de análise 
6 Técnicas espectroscópicas de análise 
7 Conceitos e aplicações das teorias ácido-base: Lewis, afinidade protônica e ácidos e 

bases duros-macios 
8 Química de coordenação: teoria do campo ligante, isometria e magnetismo de 

complexos 
9 Conceitos em química do estado sólido: sólidos iônicos e covalentes 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA 
1 Enfermagem em afecções cardiovasculares 
2 Enfermagem em distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos 
3 Enfermagem em afecções do aparelho respiratório 
4 Enfermagem em nefrologia 
5 Enfermagem em gastroenterologia 
6 Enfermagem em endocrinologia 
7 Enfermagem em imunologia 
8 Enfermagem em neurologia 
9 Enfermagem em oncologia 
10 Enfermagem em hematologia 
11 Processo de enfermagem 
12 Enfermagem na assistência ao paciente no período pré-operatório 
13 Enfermagem na assistência ao paciente no trans-operatório 
14 Enfermagem na assistência ao paciente no pós-operatório mediato e tardio 
15 Enfermagem na assistência ao paciente em situações de emergência 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: TEORIAS DE COMUNICAÇÃO 
1. A teoria hipodérmica e a sociedade de massa 
2. Os temas da persuasão e resistência no desenvolvimento das teorias de 

comunicação 
3. Comunicação Rural: das teorias difusionistas às novas abordagens 
4. A Teoria Crítica e o campo da comunicação de massa 
5. Teorias e Opinião Pública 
6. Contribuições da semiologia para as teorias de comunicação 
7. A Comunicação construindo a cidadania 
8. Newsmaking: a crítica aos profissionais e aos sistemas produtivos 
9. Agenda Setting: a socieadade agendada pela mídia 
10. Novas Tecnologias de Comunicação e Informação: impasse teórico? 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: RÁDIO E TELEJORNALISMO 
1. Os elementos da linguagem radiofônica. 
2. A produção da notícia radiofônica. 
3. O roteiro radiofônico. 
4. A produção da entrevista radiofônica. 
5.  A crônica e o editorial no rádio. 
6. Elementos da dramaturgia radiofônica. 
7. Edição/ montagem da informação no rádio. 
8. Formatos radiofônicos. 
9. Crítica histórica e radiojornalismo no Brasil. 
10. Tendências da programação radiofônica nos anos 90. 
11. O impacto das inovações tecnológicas sobre o processo de produção radiofônica. 

12. Da informação à dramaturgia: novos espaços de produção no rádio. 
13. As transformações técnicas e de conteúdo do radiojornalismo a partir das inovações 

tecnológicas. 
14. O poder e as mediações políticas, sociais e culturais do rádio de ontem e de hoje. 
15. A Internet como nova modalidade de transmissão radiofônica: implicações e 

expectativas. 
16. A inserção de produtos de áudio no universo das redes digitais de informação: 

potencialidades e paradoxos. 
17. A tecnologia digital definindo novas utilizações para a linguagem do áudio. 
18. Um modelo possível de rádio e televisão públicos. 
19. Medição de audiência: interesse público ou interesse do público? 
20. Legislação sobre conteúdo da programação: controle social da mídia ou censura? 
21. O que vai mudar com a televisão digital? 
22. TV por assinatura: um balanço crítico. 
23. Direito do espectador x dever das emissoras comerciais. 
24. Proposta para uma programação de TV comunitária. 
25. Crítica ao sistema de concessão de canais no Brasil. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: MÍDIA IMPRESSA 
1. Mídia e opinião pública 
2. Controle social da mídia 
3. Mídia e violência 
4. A questão da ética na imprensa 
5. Mídia e responsabilidade social 
6. A nova mídia: reformulando o acesso à informação 
7. Mídia e política: os interesses da democracia 
8. A mídia a serviço da comunidade 
9. As rotinas produtivas das assessorias de imprensa 
10. Objetividade jornalística: conceito ultrapassado ou ideal a ser perseguido? 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO CIVIL 
1 Sujeito do direito – pessoa física e jurídica 
2 Fato jurídico – classificação e efeitos 
3 Invalidade dos atos jurídicos. Efeitos dos fatos jurídicos – direitos : tipos. Direito, 

pretensão e ação. Prescrição e decadência. 
4 Casamento 
5 União estável 
6 Filiação 
7 Obrigações – conceito e classificação 
8 Adimplemento e inadimplemento das obrigações. Formas de extinção 
9 Contratos – conceito, classificação, formação 
10 Compra e venda – doação – empréstimo locação – mandato – sociedade 
11 Posse – conceito e efeitos 
12 Propriedade – aquisição, condomínio 
13 Direitos reais limitados 
14 Sucessão legítima 
15 Sucessão testamentária 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: BIODINÂMICA DO MOVIMENTO 
HUMANO 
1. Fundamentos biomecânicos aplicados à análise do movimento humano 
2. Bases fisiológicas aplicadas à performance humana 
3. Nutrição e metabolismo aplicados à atividade física 
4. Princípios da aprendizagem motora e performance 
5. Crescimento e desenvolvimento motor – do nascimento à vida adulta 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: SILVICULTURA / MANEJO FLORESTAL 
1- Fundamentos do Manejo Florestal 
2- Análise de Vegetação (Composição florística e parâmetros fitossociológicos) 
3- Elaboração do Plano de Manejo em Florestas Naturais (sistemas de colheita, 

silvicultural e de monitoramento) 
4- Critérios e Indicadores de Sustentabilidade para o Manejo de Florestas Nativas 
5- Modelo de Suporte a decisão em Manejo Florestal 
6- Certificação Florestal 
7- Dispersão e Fisiologia em Sementes Florestais 
8- Propagação Clonal de Eucalyptus spp 
9- Sistemas Agroflorestais 
10- Métodos de regeneração de corte progressivo regular e irregular 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CARTOGRAFIA / FOTOGAMETRIA E 
FOTOINTERPRETAÇÃO 
1. Sistemas de coordenadas 

• Coordenadas astronômicas e geodésicas 
• Datuns horizontal e vertical 
• Datuns uso no Brasil 

2. Elaboração, articulação e uso de cartas e mapas 
• Classificação das cartas 
• Fases de elaboração das cartas 
• Elaboração carta fotográfica e carta imagem 
• Automatização cartográfica 
• Articulação de cartas 

3. Leitura de cartas e mapas 
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• Escalas numérica e gráfica 
• Erros e exatidão das cartas 
• Convenções cartográficas 
• Declividades em carta 

4. Sensores imageadores versus sensores fotográficos 
• Características de ambos os sensores 
• Sistemas de imageamento 
• Detecção da imagem do objeto 
• Resoluções 
• Vantagens e desvantagens 

5. Fotogrametria 
• Elementos geométricos das fotos 
• Cálculo de escala dos objetos 
• Medida do deslocamento do relevo 
• Cobertura aerofotogamétrica 
• Estereoscopia 

6. Interpretação de fotos aéreas 
• Método básico de integração de fotos 
• Mapeamento do uso e cobertura da terra 
• Aplicações temáticas 

7. Comportamento da reflectância dos alvos terrestres 
• Processos de interação da radiação eletromagnética com os alvos 
• Padrão de reflectância do solo, vegetação e água 

8. Processamento de imagens digitais 
• Conceito de imagem digital 
• Correção geométrica de imagens 
• Aumento de contraste 
• Sistemas de cores 
• Classificação automática de imagens 

9. Satélites de sensoriamento remoto 
• Padrão de órbita 
• Resolução temporal 
• Principais programas de sensoriamento remoto 

10. Elementos de interpretação de fotos e imagens 
• Tons e cor 
• Textura e estrutura 
• Forma e associação 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA ECONÔMICA 
1. O modo de produção feudal : definições e gênese. 
2. O declínio do Feudalismo e o crescimento das cidades : controvérsias. 
3. A formação dos Estados Nacionais e a Política  Mercantilista.  
4. A Colonização Brasileira e  a Política Mercantilista Européia. 
5. A  Escravidão Africana no Brasil e os objetivos da Política Mercantilista 
6. A Revolução Industrial: definição, gênese  e suas interrelações com as revoluções 

Demográfica, Agrícola e Comercial. 
7. A Primeira Revolução Industrial (de meados do século XVIII a meados do século XIX) 

e as inovações tecnológicas na produção de tecidos de algodão e na produção do Ferro. 
8. A Inadequação das Políticas Mercantilistas  nas primeiras etapas da Revolução 

Industrial e a adoção da Política do Livre Comércio. 
9.  Trabalho Escravo versus Trabalho Livre na indústria: controvérsias. 
10. A industrialização nos países exportadores de matérias-primas  no Século XIX: o caso 

da América Latina e do Brasil em particular. 
11. O Crescimento da Economia Européia e dos países periféricos: da segunda metade do 

século XIX à Primeira Guerra Mundial 
12. A evolução das ídéias e  políticas econômicas  na Europa do século XIX e seus 

reflexos nas políticas implementadas nos países periféricos. 
13. A Primeira Guerra Mundial e seus efeitos sobre o crescimento industrial do Brasil e da 

América Latina. 
14. A grande Depressão nos anos trinta e o processo de industrialização brasileira. 
15. A Segunda Guerra Mundial e seus efeitos sobre a economia brasileira. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLAS 
1 La literatura medieval española. La épica castellana. La literatura arábigo-espanhola. 
2 La literatura española de los siglos de oro. Don Quijote. La literatura mística. 
3 La presencia del pícaro (del Lazarillo a Macunaíma). 
4 Narrativa española de posguerra. Historia y ficcion: literatura, Guerra Civil y 

dictadura. 
5 Tres modelos de teatro español del siglo XX: Unamuno, Valle Inclán, Garcia Lorca. 
6 La literatura latinoamericana contemporánea. Movimentos de vanguardia. El teatro. 

La narrativa. La poesía. 
7 Relaciones entre la literatura y la cultura en América Latina: Formas e ideologia en 

la ficcion contemporánea hispanoamericana. 
8 El sistema fonológico del español y del portugés de Brasil. 
9 El sistema verbal español. 
10 Verbo transitivo, verbo intransitivo y estructura del predicado. 
11 Passividad y atribuición en español. 
12 Construcciones del infinitivo. 
13 Valores de /se/ 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ANATOMIA 
1. Anatomia funcional das articulações 
2. Arquitetura do coração 
3. Plexos em geral 
4. Parede ântero-lateral do abdome 
5. Canal inguinal 
6. Significado de hérnia inguinal direita 
7. Anatomia funcional do sistema linfático 
8. Músculos da laringe 
9. Trígonos do pescoço e seu conteúdo 
10. Pleura e pulmões. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: ANATOMIA PATOLÓGICA 
1. Inflamação aguda e crônica e o reparo dos tecidos. 
2. Distúrbios circulatórios e hemodinâmicos. 
3. Alterações do crescimento e neoplasias. 
4. Cardiopatias: Isquêmica, Hipertensiva e Valvar. 
5. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas: Enfisema, Bronquite Crônica, Asma 

Brônquica e Bronquiectasia. 
6. Neoplasias pulmonares. 
7. Patologias do trato gastrintestinal: Gastrotes e Doença Ulcerosa Péptica. 
8. Doenças inflamatórias intestinais idiopáticas: Doença de Crohn e Colite Ulcerativa. 
9. Tumores dos intestinos delgado e grosso. 
10. Doenças infecciosas do fígado. 
11. Pancreatites aguda e crônica. 
12. Doenças glomerulares. 
13. Neoplasia escamosa intra-epitelial e invasiva do colo uterino. 
14. Carcinoma de mama. 
15. Doenças cerebrovasculares. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA 
1 Células 
2 Biomoléculas 
3 Propriedades da água, pH e equilíbrio iônico 
4 Biosíntese e catabolismo de proteínas 
5 Estrutura e função das proteínas 
6 Biosíntese  e metabolismo de amino ácidos 
7 DNA: estrutura, recombinação, mutação, replicação e reparo 
8 Regulação da transcrição e da expressão gênica 
9 Biosíntese e metabolismo de lipídios e ácidos graxos 
10 Transporte através de membranas 
11 Mecanismos da ação enzimática 
12 Metabolismo e carbohidratos  
13 Fosforilação oxidativa e transporte de elétrons 
14 Bases moleculares da ação hormonal e sinalização intracelular / receptores 

hormonais 
15 Tecnologia do DNA recombinante 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIRURGIA 
1 Risco cirúrgico e conveniência operatória 
2 Resposta endócrina e metabólica ao trauma 
3 Nutrição e cirurgia 
4 Equilíbrio hidroeletrolítico 
5 Choque 
6 Síndrome da disfunção de múltiplos ógãos 
7 Reanimação cardio-respiratória-cerebral 
8 Infecção e cirurgia 
9 Câncer do esôfago 
10 Câncer gástrico 
11 Tumores do intestino delgado 
12 Câncer colorretal 
13 Litíase Biliar 
14 Afecções cirúrgicas da tiróide 
15 Abdome agudo  
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CLÍNICA MÉDICA 
1 Aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos da doença coronariana (doença 

isquêmica cardíaca) 
2 Insuficiência cardíaca: clínica, fisiopatologia e terapêutica. Miocardiopatias 
3 Cardiopatia reumática. Aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos 
4 Pneumonias: clínica, etiologia, diagnóstico e tratamento 
5 Aspectos etiológicos, clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos da insuficiência 

respiratória aguda crônica 
6 Diagnóstico e terapia do câncer pulmonar 
7 Diagnóstico e terapia da hipertensão arterial sistêmica primária 
8 Diagnóstico clínico das anemias 
9 Diagnóstico e tratamento das doenças da coagulação 
10 Diagnóstico, fisiopatologia e terapêutica da insuficiência hepática 
11 Doença ulcero-péptica. Diagnóstico e tratamento. 
12 Diagnóstico diferencial das diarréias agudas e crônicas 
13 Diagnóstico diferencial da insuficiência renal aguda 
14 Infecções do trato urinário: diagnóstico e tratamento 
15 Diagnóstico diferencial e tratamento da síndrome nefrítica aguda 
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16 Diagnóstico e tratamento do diabete melito e de suas principais complicações 
17 Diagnóstico diferencial dos nódulos tireoidianos 
18 Diagnóstico e tratamento das principais infecções oportunísticas na síndrome de 

imunodepressão adquirida (SIDA) 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FARMACOLOGIA E FUNDAMENTOS DA 
TERAPÊUTICA CLÍNICA 
1 Princípios básicos da terapêutica clínica 
2 Fundamentos da farmacodinâmica e farmacocinética 
3 Terapêutica anti-hipertensiva 
4 Terapêutica da insuficiência cardíaca congestiva e doença coronariana  
5 Medicamentos anti-arrítmicos 
6 Medicamentos que atuam no sistema nervoso central 

• Hipnótico sedativo 
• Anti-depressivo 
• Anti-psicótico 
• Anti-epilético 

7 Analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais 
8 Tratamento da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica 
9 Tratamento das dislipidemias 
10 Terapêutica hormonal e uso de antagonistas hormonais 
11 Terapêutica dos distúrbios gastro-esofágicos e intestinais 
12 Tratamento do diabetes melito 
13 Drogas para o tratamento das doenças parasitárias 
14 Quimioterapia das doenças infecciosas 

• Sulfas e quinolonas 
• Penicilinas e derivados 
• Aminoglicosídeos 
• Tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina 
• Terapêutica da tuberculose, doença de Hansen e doenças sexualmente 

transmissíveis 
• Drogas anti-fúngicas 
• Drogas anti-virais 

15. Terapêutica dos distúrbios do sistema hematopoiético 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FISIOLOGIA HUMANA 
1. Nervos e músculos – potencial de ação, acoplamento excitação-contração. 
2. Atividade elétrica do coração – potenciais de ação das células cardíacas, formação e 

condução do estímulo cardíaco, noções elementares sobre eletrocardiografia. 
3. O coração como bomba – propriedades elementares do coração, dinâmica funcional 

do coração ( ciclo cardíaco). 
4. Circulação sangüínea – noções elementares sobre hemodinânica, funções 

vasculares (artérias e veias), microcirculação, trocas capilares, pulso e pressão 
arteriais, pré-carga e pós-carga. 

5. Formação da urina – função glomerular e tubular. 
6. Noções básicas sobre equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. 
7. Mecanismos elementares de hemostasia e coagulação sangüínea. 
8. Ventilação pulmonar – mecânica ventilatória, volumes e capacidades pulmonares. 
9. Transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue e nos fluidos corporais – o 

papel da hemoglobina. 
10. Função gastrointestinal- peristaltismo, secreções gástrica e pancreática. 
11. Função endócrina do pâncreas – insulina, glucagon e a regulação da glicemia. 
12. Neurohipófise – hormônios, sistema porta hipotalâmico-hipofisário, interrelação 

com o hipotálamo. 
13. Organização básica do sistema nervoso – neurônios, sinapses e neurotransmissores. 
14. Controle da função motora – papel do córtex, do tronco cerebrais e do cerebelo, 

manutenção do equilíbrio. 
15. Sistema nervoso autônomo – características básicas das subdivisões simpática e 

parassimpática. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
1. Anatomia pélvica feminina 
2. Fisiologia do ciclo menstrual 
3. Desenvolvimento Puberal – Puberdade precoce e retardada 
4. Prevenção do câncer de colo uterino 
5. Amenorréia 
6. Doença inflamatória pélvica 
7. Contracepção 
8. Infertilidade 
9. Câncer de mama 
10. Assistência pré-natal 
11. Puerpério normal e anormal 
12. Avaliação da vitalidade fetal 
13. Hemorragias da gestação 
14. Gestação gemelar 
15. Hipertensão e gestação 
16. Diabetis mellitus e gestação 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: IMUNOLOGIA 
1. O sistema imunitário: órgãos, estruturas, células e funções. 
2. Antígenos: constituição, processamento e apresentação para linfócitos. 
3. Linfócitos: formação e maturação nos órgãos linfóides primários. 

4. Ativação de linfócitos B, T e citotóxicos naturais (‘NK cells’): reconhecimento do 
antígeno, cooperação celular, células e moléculas efetoras. 

5. Regulação da resposta imunitária: papel dos antígenos, das células apresentadoras, 
dos linfócitos, dos anticorpos e das citocinas. 

6. Geração da diversidade do sistema imunitário: o que? como? onde? conseqüências? 
7. Imunização: princípios, métodos e mecanismos. 
8. Tolerância imunológica de linfócitos T e B: análise comparativa, mecanismos de 

indução de quebra. 
9. Imunidade anti-infecciosa: mecanismos e conseqüências. 
10. Auto-reatividade fisiológica e patológica do sistema imunitário: caracterização, 

mecanismos de indução e conseqüências. 
11. Imunidade anti-tumoral: natureza dos antígenos envolvidos, mecanismos, escape da 

resposta imunitária, conseqüências. 
12. Imunologia dos transplantes: papel do complexo principal de histocompatibilidade, 

mecanismos de rejeição de enxertos, medidas para prevenir a rejeição. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: MEDICINA COMUNITÁRIA 
1 Epidemiologia descritiva; epidemiologia analítica 
2 Métodos de epidemiologia; estudos epidemiológicos 
3 Fundamentos do raciocínio quantitativo em saúde 
4 Indicadores de saúde 
5 Demografia: princípios gerais; transições epidemiológica e demográfica 
6 Processo saúde doença e seus modelos explicativos: história natural da doença; 

campo da saúde 
7 Promoção da saúde 
8 Medicina e saúde em perspectiva histórica 
9 A profissão médica 
10 Medicina, racionalidades médicas e racionalidades alternativas 
11 A doença como processo social, correntes de pensamento no campo da saúde 
12 Sistemas de proteção social e de saúde; a formação do sistema da saúde no Brasil 
13 Sistemas de saúde comparados 
14 A reforma sanitária brasileira e o SUS; o processo de implementação do SUS: 

descentralização, financiamento, regionalização 
15 Modelos assistência em saúde. 
16 Sistemas complementares de saúde no Brasil 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: MICROBIOLOGIA MÉDICA 

1. Características gerais das bactérias:  
• Morfologia 
• Metabolismo, crescimento e morte 
• Efeitos dos agentes químicos e físicos sobre as bactérias 

2. Características gerais dos fungos 
• Morfologia 
• Metabolismo, crescimento e morte 
• Efeitos dos agentes químicos e físicos sobre os fungos 

3. Características gerais dos vírus 
• Classificação, morfologia e estrutura virais 
• Replicação e genética viral 
• Efeitos dos agentes químicos e físicos sobre as bactérias 

4. As microorganismos e o meio ambiente 
• Microbiologia do ar 
• Microbiologia do solo 
• Microbiologia da água 
• Microbiologia dos alimentos 

5. Microbiota normal do hospedeiro humano 
6. Determinantes da patogenicidade de bactérias, fungos e vírus 
7. Isolamento descrição e identificação de bacterias 
8. Isolamento descrição e identificação de fungos 
9. Isolamento descrição e identificação de vírus 
10. Diagnóstico de doenças causadas por bacterias, fungos e vírus através da 

resposta imune do hospedeiro 
11. Uso de ferramentas de diagnóstico molecular aplicadas à epidemiologia das 

doenças causadas por microorganismos 
12. Biossegurança no manuseio de espécimes para o diagnóstico de doenças 

causadas por microorganismos  
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: PARASITOLOGIA MÉDICA 
1 – Ciclos parasitários hospedeiro e parasito. 

Parasitismo e doença, ciclo biológico dos parasitos, modificações artificiais foco 
natural de uma doença. Zoonoses do meio e repercussões epidemiológicas. 

2 – Resistência ao parasitismo. Resistência noturna e adquirida. Parasitismo e processos 
patológicos. 

3 – Gênero Trypanosoma – morfologia e sistemática, fisiologia, reprodução do parasito, 
ciclo evolutivo. Resistência ao parasitismo. Epidemiologia da doença de Chagas e 
controle. 

4 – Gênero Leishmania – sistmática e principais espécies. Ciclo biológico e formas 
evolutivas. Fisiologia dos parasitos. Relação parasito hospedeiro. Epidemiologia e 
controle das leishmanioses. 

5 – Amebas parasitas do homem. Gênero Entamoeba. Amebas de vida livre 
eventualmente patogênicos. Entamoeba histolytica. Epidemiologia e controle. 

6 – Toxoplasmose gondii – Parasito, fisiologia e ciclo relação parasito hospedeiro, 
epidemiologia e controle. 
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7 – Malária – Distribuição geográfica. Epidemiologia, transmissão vetores anofelinos. 
Fontes de infecção e hospedeiros susceptíveis. Controle da malária.  

8.- Trematódeos do homem.  
Fisiologia dos vermes adultos. Ciclo biológico. Shistosoma mansoni. Ciclo 
morfologia, fisiologia. Resistência ao parasitismo, métodos diagnósticos. Controle. 

9 - Fasciola hepática. Parasito, ciclo evolutivo relações parasito hospedeiro. 
Epidemiologia. 

10 Cestódes  - Fisiologia. Ciclo evolutivo. Tênias do homem, fisiologia, relações parasito 
hospedeiro, epidemiologia, controle. 

11 – Cisticercose – cisticerco de Taenia solium. Estrutura. Relações parasito-hospedeiro. 
Diagnóstico clínico e laboratorial. Profilaxia e controle. 

12 – Ascaris lumbricoides. O parasito. Relações parasito-hospedeiro. Epidemiologia. 
Controle dos geo-helmintoses. 

13 – Strongyloides stercoralis. Parasito, relações parasito hospedeiro. Epidemiologia. 
Controle. 

14 – Ancilostomideos. Agentes etiológicos. Fisiologia. Ciclo biológico, relações parasito-
hospedeiro. Epidemiológico e controle. 

15 – Triatomíneos. Vetores da Tripanossomiase americana. Histologia, gênero de 
interesse médico e espécies importantes. 

16 – Anofelinos. 
Culicíneos. Caracterização das principais principais espécies. Controle de vetores. 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: PEDIATRIA 
1. Crescimento e desenvolvimento. 
2. Alimentação no primeiro ano de vida. 
3. Desnutrição protéico-energética. 
4. Diarréia aguda e terapia de reidratação oral. 
5. Diarréia crônica. 
6. Imunizações. 
7. Infecções respiratórias agudas. 
8. Asma brônquica. 
9. O recém-nascido normal. 
10. Infecções congênitas. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: SEMIOLOGIA 
1 A arte da entrevista médica 
2 Semiotécnica e interpretação dos achados de ectoscopia e sinais vitais 
3 Semiologia da pele 
4 Semiologia da cabeça, pescoço, olhos, ouvido, nariz e boca 
5 Semiologia do tórax 
6 Semiologia cardiovascular 
7 Semiologia do abdômen 
8 Semiologia do sistema músculo-esquelético 
9 Semiologia do sistema nervoso 
10 Semiologia da genitália e mamas 
11 Semiologia do paciente geriátrico 
12 O exame físico baseado em evidências 
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ANEXO I 
Agências da CAIXA em que serão recebidas inscrições 

 
UF CIDADE AGÊNCIA ENDEREÇO 

AC Rio Branco Rio Branco Rua Benjamin Constant, n.º 564, Centro 
DF Brasília UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências, (minhocão), Ala Sul, 

Asa Norte 
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ANEXO II 
 

Modelo de formulário para a interposição de recurso contra o resultado provisório da prova escrita, da prova didática e da 
avaliação de títulos. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE  
PROFESSOR ADJUNTO 

 
 
 
Código para uso do CESPE 
 
 

CAPA DE RECURSO 

 
SOLICITAÇÃO 

 
À Comis são Organizadora. 

 
Como candidato ao cargo de Professor Adjunto, 
Especialidade____________________________________, 
Área de conhecimento ____________________, solicito revisão: 
[ ] do resultado provisório da prova escrita 
[ ] do resultado provisório da prova didática 
[ ] do resultado provisório da avaliação de títulos 
 

 
 

_______________________, _____ de ___________________ de 2002. 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Nome: __________________________________________ 

Número de inscrição: _______________ 

 
INSTRUÇÕES 

 
O candidato deverá: 

 
• Entregar três conjuntos idênticos de recursos (original e duas cópias), sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos 

e apenas uma capa. 
• Datilografar ou digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas neste edital. 
• Identificar-se apenas na capa de cada um dos três conjuntos. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 

Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE 
 PROFESSOR ADJUNTO 

 
Código para uso do CESPE 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
RECURSO 

[ ] 
CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA ESCRITA 
 

[ ] 
CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA DIDÁTICA 
 

[ ] 
CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

(Se necessário, use o verso.) 
 
 


