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CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO EM SAÚDE COLETIVA  
   

 REGIME DE TRABALHO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (CLASSE ASSISTENTE A) 
 

EDITAL Nº 32, DE 03 DE ABRIL DE 2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO (DOU) Nº 67,  DO DIA 06  DE ABRIL DE 2017, SEÇÃO 3, PÁG. 53-56 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

1. Estado, democracia e direitos:  implicações para o Sistema Único de Saúde.  

2. Modelos de atenção à saúde e busca pela integralidade no cuidado à saúde.  

3. O papel da epidemiologia na reorientação da assistência à saúde.  

4. Vigilância à Saúde e os componentes estratégicos da promoção da saúde e da prevenção de doenças e 

agravos. 

5. Gestão do cuidado em saúde. 

6. Abordagem à saúde do trabalhador na Atenção Primária à Saúde.  

7. Abordagem ao longo do ciclo da vida na Atenção Primária à Saúde.  

8. Abordagem à saúde mental e em situações de violência na Atenção Primária à Saúde.  

9. Abordagem às doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na população brasileira na Atenção 

Primária à Saúde.  

10. Educação Popular, participação social e Atenção Primária à Saúde. 

  

BANCA EXAMINADORA: 

 

Titulares: 

 Professora Doutora Juliana Sampaio/Universidade Federal da Paraíba (Presidente) 

 Professora Doutora Maria Rocineide Ferreira da Silva/Universidade Estadual do Ceará 

 Professora Doutora Rafaela Cordeiro Freire/Universidade Federal da Bahia 

 

 Suplentes: 

 Professor Doutor Luciano Bezerra Gomes/Universidade Federal da Paraíba 

 Professor Doutor Thiago Gomes da Trindade/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Professora Doutora Paulette Cavalcanti de Albuquerque/ Universidade de Pernambuco. 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

Campus I – Cidade Universitária CEP: 58059-900 João Pessoa/PB Tel/fax: (083) 3216 7242 

E-mail: dps@ccm.ufpb.br  

Saúde 

Integralidade 

Qualidade de Vida 

CALENDÁRIO OFICIAL DO CONCURSO PÚBLICO : 

 

 Publicação do Edital nº 32/2017 no DOU (Diário Oficial da União): 06 de abril de 2017. 
 

 Período de Inscrição no certame:  24 de abril a 26 de maio de 2017 das 08h às 12h. 
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
 

 Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição:  24 de abril a 12 de maio de 2017 
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
 

 Resultado dos pedidos de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição:  19 de maio de 2017. 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB e Site do CCM/UFPB. 

 

 Divulgação das Inscrições Deferida: 31 de maio de 2017. 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB e Site do CCM/UFPB 
 

 Arguição de impedimento de membro da Banca Examinadora: 26 de maio a 05 de junho de 2017 
Local: Secretaria do Conselho de Centro do CCM/UFPB. 
 

 Prova Escrita (Fase Eliminatória) : 03 de julho 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. 

 

 Resultado da Prova Escrita: 04 de julho de 2017 às 08h00 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB 
 

 Sorteio dos tema(s) e sequência de apresentações para Prova Didática  
Local: Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde/CCM/UFPB 
 
o Grupo de candidatos para o período da Manhã do dia 05/07/2017 - 04 de julho de 2017 às 10h00 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 05/07/2017 - 04 de julho de 2017 às 14h00 
o Grupo de candidatos para o período da Manhã do dia 06/07/2017 - 05 de julho de 2017 às 08h00 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 06/07/2017 - 05 de julho de 2017 às 13h30 

 

 Prova Didática (Fase Eliminatória) 
Local: Sala de Reuniões do CCM/UFPB 

 
No início da Prova Didática 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 05/07/2017 - 05 de julho de 2017 às 10h00 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 05/07/2017 - 05 de julho de 2017 às 14h00 
o Grupo de candidatos para o período da Manhã do dia 06/07/2017 - 06 de julho de 2017 às 08h00 
o Grupo de candidatos para o período da Tarde do dia 06/07/2017 - 06 de julho de 2017 às 14h00 
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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: 07 de julho de 2017 às 08h00 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB. 
 

 Exame de Títulos (Fase Classificatória): 07 de julho de 2017 às 08h00 
 
Até antes do início das atividades alusivas a Prova Didática (05/07/2017 às 10h00) 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 à vistas do candidato que ao final da conferência entregará um comprovante de 
recebimento do material em questão ao candidato. 
 

 Resultado Final do Concurso Público: 12 de julho de 2017 
Local: Quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB. 

 
Observação: o cronograma do sorteio e da ordem de apresentação da Prova Didática 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 04 de 
julho de 2017 às 10h00 na Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde,  durante a realização do 
sorteio do grupo de candidatos aptos a prova didática para o período da manhã do dia 05 de julho de 2017, 
conforme cronograma acima, como também estará disponível no quadro de avisos do DPS/CCM/UFPB. 
 

 

João Pessoa, 20 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 
Prof. Wladimir Nunes Pinheiro 

Chefe do DPS/CCM/UFPB 
SIAPE 1317315 


