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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO EM PNEUMOLOGIA  
   

 REGIME DE TRABALHO: T-20 (CLASSE ADJUNTO A) 
 

EDITAL Nº 62, DE 04 DE JULHO DE 2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO (DOU) Nº 128,  DO DIA 06  DE JULHO DE 2017, SEÇÃO 3, PÁG. 74-78. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

01. Asma Brônquica 

02. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

03. Derrames Pleurais 

04. Pneumonia 

05. Supurações broncopulmonares: Abscesso pulmonar e Bronquiectasias 

06. Função Pulmonar: Espirometria 

07. Câncer de Pulmão 

08. Tuberculose 

09. Micoses Pulmonares 

10. Sarcoidose 

 

COMISSÃO EXAMINADORA: 

Titulares: 

 Professora Doutora Ana Isabel Vieira Fernandes/Universidade Federal da Paraíba (Presidente) 

 Professor Doutor Blancard Santos Torres/Universidade Federal de Pernambuco 

 Professora Doutora Rita de Cássia Santa Cruz/ Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande  

Suplentes: 

 Professor Doutor Gesualdo Pereira Soares/Universidade Federal da Paraíba 

 Professor Doutor Sérvulo Azevedo Dias Júnior/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Professor Doutor Francisco Elmano Marques Souza/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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CALENDÁRIO DEFINITIVO DO CONCURSO PÚBLICO 

 

 Publicação do Edital nº 62/2017 no DOU (Diário Oficial da União): 06 de julho de 2017. 
 

 Período de Inscrição no certame: 10 de julho a 08 de agosto de 2017 das 08h às 12h. 
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
 
A inscrição poderá ser feita por correspondência expressa com aviso de recebimento (AR) e data de 
postagem, dentro do prazo estabelecido no Edital, sendo a documentação postada numerada pelo 
candidato e autenticada em cartório, contendo Declaração de que tem conhecimento das informações 
contidas na Resolução 74/2013 CONSEPE/UFPB. 
 

 Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 10 de julho a 04 de agosto de 2017 
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
 

 Resultado dos pedidos de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição: 07 de agosto de 2017. 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB e Site do CCM/UFPB. 
 

 Divulgação das Inscrições Deferida: 14 de agosto de 2017. 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB e Site do CCM/UFPB 
 

 Arguição de impedimento de membro da Banca Examinadora: 08 a 17 de agosto de 2017 
Local: Secretaria do Conselho de Centro do CCM/UFPB. 
 
Os candidatos terão um prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do último dia das inscrições, para 
arguir o impedimento de membro da Comissão Examinadora, exclusivamente com base nas normas 
constantes no Art.13, observando o disposto no § 4º do artigo 6º da Resolução nª 74/2013 do 
CONSEPE/UFPB. 
 

 Prova Escrita (Fase Eliminatória): 16 de outubro de 2017 às 08h00 
      Local: Sala de Reuniões do CCM/UFPB 

 
A Prova Escrita, com duração máxima e improrrogável de 04(quatro) horas, consistirá em uma 
dissertação referente a um dos temas constantes do programa, ou uma combinação destes, sorteado 
na presença dos candidatos, imediatamente antes do início da prova. Estarão aptos a realizar a Prova 
Escrita, apenas os candidatos presentes no ato do sorteio do tema. 
 
Antes da aplicação da Prova Escrita, a Comissão Examinadora deverá elaborar meios para evitar a 
identificação dos candidatos pelos examinadores: 
 
I – o candidato que se identificar na prova será automaticamente eliminado; 
II – ao final da avaliação, nos casos em que houver mais de um inscrito, devem permanecer no mínimo 
dois candidatos na sala além do examinador, devendo o penúltimo candidato aguardar que o último 
finalize a prova para que possa deixar o ambiente. 
 

 Resultado da Prova Escrita: 17 de outubro de 2017 às 08h30 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB 
 

 Sorteio dos tema(s) e sequência de apresentações para Prova Didática: 17 de outubro de 2017 
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
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o Grupo de candidatos para o período da Manhã do dia 18/10/2017 - 17 de outubro de 2017 às 

08h45 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 18/10/2017 - 17 de outubro de 2017 às 

13h45 
 

 Prova Didática (Fase Eliminatória) - 18 de outubro de 2017 
Local: Sala de Reuniões do CCM/UFPB 

 
No início da Prova Didática, de caráter público, e gravado em áudio-vídeo, para 
efeito de registro de avaliação, o candidato entregará uma cópia do plano de aula a cada membro da 
Comissão Examinadora.  O candidato que não entregar o plano de aula estará sumariamente eliminado do 
concurso. 

 
o Grupo de candidatos para o período da Manhã do dia 18/10/2017 - 18 de outubro de 2017 às 

09h00 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 18/010/2017 - 18 de outubro de 2017 às 

14h00 
 
Os candidatos vinculados a um determinado grupo (data/turno), deverão comparecer a local de prova no 
horário marcado para o início das atividades, sob pena de eliminação no certame, onde ficarão aguardando 
sua apresentação/exposição em uma sala reserva para este fim. 
 

 Resultado da Prova Didática: 19 de outubro de 2017 às 08h30 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB  
 

 Sorteio das sequências dos candidatos para Prova de Plano de Trabalho: 19 de outubro de 2017 
às 08h45 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB e Secretaria do Departamento de Promoção da 
Saúde/CCM/UFPB. 
 

 Prova de Plano de Trabalho (Fase Eliminatória) - 19 de outubro de 2017 às 09h00 
Local: Sala de Reuniões do CCM/UFPB 

 
A prova de Plano de Trabalho, de caráter público, e gravada em áudio-vídeo para 
efeito de registro de avaliação constituir-se-á da apresentação pelo candidato, de um plano 
de trabalho de sua autoria, relacionado à área de conhecimento do concurso, no qual deverá 
apresentar suas intenções quanto ao desenvolvimento de atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
 
O candidato fará a entrega de seu plano de trabalho, em 3 (três) vias, ao presidente da 
Comissão Examinadora, no início da realização de sua Prova Didática, sob pena de 
eliminação. 
 

 Resultado da Prova de Plano de Trabalho: 20 de outubro de 2017 às 08h30 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB  
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 Exame de Títulos (Fase Classificatória): 20 de outubro de 2017 às 08h45 
 
Até antes do início das atividades alusivas a Prova Didática (Período de 16/10/17 à 18/10/17 até às 09h00) o 
candidato entregará na Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB cópia do currículo 
no modelo Lattes, devidamente comprovado, para fins de pontuação. As cópias da documentação 
comprobatória dos itens contidos no currículo Lattes deverão ser apresentadas juntamente com os seus 
respectivos documentos originais, na mesma sequência, para comprovação da autenticidade dos 
documentos xerografados. O candidato que optar por apresentar cópia autenticada em cartório ficará 
dispensado de apresentar os documentos originais. Esta documentação deverá ser numeradas pelo servidor 
técnico-administrativo designado para este fim às vistas do candidato que ao final da conferência entregará 
um comprovante de recebimento do material em questão ao candidato. 
 

 Resultado Final do Concurso Público: 25 de outubro de 2017 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB. 

 
Observação: o cronograma do sorteio e da ordem de apresentação das Provas Didática e Plano de 
Trabalho poderão ser dilatados ou reduzidos, além das fases subsequentes, em virtude do quantitativo de 
candidatos inscritos no certame, como também o número de candidatos aprovado na Prova Escrita. Na 
hipótese desta ocorrência, toda e qualquer alteração neste cronograma será comunicado aos candidatos 
inscritos no certame no dia 17 de outubro de 2017 às 08h30 na Secretaria do Departamento de Promoção 
da Saúde,  durante a realização do sorteio do grupo de candidatos aptos a Prova Didática e/ou no dia 19 de 
outubro de 2017 às 08h30 na Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde,  durante a realização do 
sorteio dos candidatos aptos a Prova do Plano de Trabalho, conforme cronograma acima, como também 
estará disponível no quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB. 
 

 

João Pessoa, 10 de julho de 2017. 

 

 

 

 
Prof. Wladimir Nunes Pinheiro 

Chefe do DPS/CCM/UFPB 
SIAPE 1317315 


