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Processo Seletivo Simplificado para Professores Substitutos

Centro: CCS
Unidade: Faculdade de Medicina
Departamento: Terapia Ocupacional
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I. Parâmetros de admissibilidade e pontuação de currículos

Sistemática da análise de currículo

A Análise de Currículo será realizada pelos membros da banca, sem a presença dos

candidatos. Serão automaticamente eliminados os candidatos que não apresentarem

comprovantes dos títulos solicitados no Edital (obrigatório o título de especialista). Os

títulos comprovados serão pontuados de acordo com a tabela anexa. A pontuação da

análise do currículo será utilizada como critério de desempate na nota final.

Sistemática da prova escrita

A prova escrita será realizada no dia 14 de março de 2023, das 10h às 13h, e será
constituída de 1 a 3 questões elaboradas pela Banca Examinadora com base nos
Pontos das Provas descritos a seguir. O candidato deverá responder às questões de
forma manuscrita, com caneta azul. Os candidatos terão 1 hora para realizar consultas
antes da prova.

O prazo para a redação da prova escrita será de 3 horas.

Sistemática da prova didático-expositiva

O tema da prova didático-expositiva será sorteado, pelo menos, 24 (vinte e quatro)
horas antes desta prova (um único ponto será sorteado para todos os candidatos),
tendo, portanto, cada candidato inscrito, este tempo para o planejamento da
respectiva aula. A ordem de realização da prova didática obedecerá à ordem de
inscrição dos candidatos.



Cada aula (prova) será realizada em sessão pública (sendo vedada a permanência de
outros candidatos). A prova terá duração mínima de 30 minutos e máxima de 40
minutos. O candidato que não respeitar o tempo mínimo ou o tempo máximo sofrerá o
decréscimo de dois pontos da média da prova didático-expositiva.

ANEXO: TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

Formação Acadêmica (Máximo 50 pontos)

Título de Doutorado (em áreas pertinentes ao concurso) 50

Doutorado em curso 45

Título de Mestre (em áreas pertinentes ao concurso) 40

Mestrado em curso 35

Título de Especialista (em áreas pertinentes ao concurso) 30

Especialização em curso 20

Formação Complementar em curso de
curta-duração (em áreas pertinentes ao
concurso e com carga horária mínima de 40h)

10 (por atividade)

Formação Complementar (em áreas pertinentes ao
concurso e com carga horária mínima de  180h) 20 (por atividade)

Total

B. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA E PARTICIPAÇÃO EM BANCAS (Máximo
50 pontos)  (Serão computadas apenas as produções dos últimos 5 anos)



Publicação de Livros na área 30 pontos por livro

Publicação de Capítulos de Livro na área 15 pontos por
capítulo

Apresentação de Trabalhos em Congressos Nacional 05 pontos por
apresentação

Apresentação de Trabalhos em Congressos Internacional 10 pontos por
apresentação

Organização/ participação em comissões de
eventos, congressos, simpósios 15 pontos por

organização

Artigo Publicado em Revista da Área 25 pontos por
trabalho

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 10 pontos por
trabalho

Textos Completos e Resumos Expandidos 15 pontos por
trabalho

Participação em Bancas de Graduação,
Especialização, Mestrado e  Doutorado 05, 10, 15, 20

Pontos,
respectivamente,
por banca

Total

Fórmula Geral: (A) + (B) = (resultado final da prova de currículo)



II. Cronograma de realização das etapas

Período de realização do concurso: 13 a 15 de março de 2023.

Etapa Data e
horários

Local

Homologação
das
Inscrições

04 de março de
2023

As inscrições deferidas serão comunicadas
diretamente por e-mail aos candidatos.

Recurso para
inscrições
indeferidas

06 de março de
2023 O candidato poderá recorrer, com efeito suspensivo,

ao Diretor da Unidade, através do e-mail
departamento.to@medicina.ufrj.br . Inserir no assunto
do e-mail “Recurso edital /Terapia Ocupacional”.

Resultado
das
inscrições
habilitadas

07 de março
de 2023

Na página do Concurso. Site de concursos da PR-4.

Análise de
currículo

13 de março de
2023

Sem a presença dos candidatos.

Sorteio dos
pontos da
prova escrita
e da prova
didática

13 de março de
2023

Atividade Presencial – 8:30h.

Local: Centro de Ciências da Saúde – Bloco N - Sala
103. Avenida Carlos Chagas Filho, 373 Cidade
Universitária | Rio de Janeiro.



Prova escrita 14 de março
de 2023

Atividade Presencial.

Das 9 às 10h – Consulta para Prova Escrita.

Das 10 às 13h – Realização da Prova Escrita.

Local: Centro de Ciências da Saúde – Bloco N - Sala
103. Avenida Carlos Chagas Filho, 373 Cidade
Universitária | Rio de Janeiro.

Prova
Didática

15 de março de
2023

Atividade Presencial.

A partir das 13h.

Local: Centro de Ciências da Saúde – Bloco N - Sala
103. Avenida Carlos Chagas Filho, 373 Cidade
Universitária | Rio de Janeiro.

III. Modalidade do PSS: Presencial

IV. Programa de pontos a serem cobrados nas provas

1.Terapia Ocupacional nas disfunções musculoesqueléticas em adultos.

2. Terapia Ocupacional e Tecnologia Assistiva.

3. Estudo e Análise de Atividade: diferentes abordagens.

4. Avaliações qualitativas e quantitativas em reabilitação.

5. Raciocínio terapêutico ocupacional, elaboração e execução do plano de
intervenção.

6. Avaliação e intervenção de terapia ocupacional com ênfase em ortopedia e
reumatologia.

7. Avaliação e intervenção terapêutica ocupacional com ênfase nas disfunções
neurológicas.

8. Órteses e próteses.

9. Análise de atividades e construção de projetos terapêuticos ocupacionais.

10. Avaliação e análise do movimento humano durante as atividades cotidianas.

V. Referências Bibliográficas: Não serão fornecidas indicações bibliográficas.

VI. Critério para cálculo da Média, para efeito de classificação no PSS



Às provas escrita e didática serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez),

considerando- se aprovado o candidato que obtiver média final igual ou superior a 7

(sete). Considera-se automaticamente reprovado, o candidato que obtiver nota inferior

a 6 (seis), em quaisquer das provas.

Os candidatos aprovados serão classificados por média ponderada das notas das

provas escrita e didática, expressa com uma casa decimal. A pontuação da análise de

currículo será utilizada como critério de desempate da pontuação final, persistindo o

empate, terá preferência o candidato de maior idade.

VII. Composição da Banca Examinadora

BANCA EFETIVA:

Prof.ª Dr.ª Fátima Beatriz Maia

Prof.ª Dr.ª Roberta de Mendonça Porto

Prof.ª Ms Vânia Mefano

BANCA SUPLENTE:

Prof.ª Dr.ª Patrícia Caetano

Prof.ª Drª. Carolina Grego Del Cole


