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Normas complementares

Processo seletivo para professor substituto 2022

Cronograma específico

Data Evento

14/02/2022 Sorteio dos pontos para a prova escrita - 08:301,3

14/02/2022 Prova escrita - 09:00

16/02/2022 Divulgação do resultado da prova escrita2

16/02/2022 Sorteio do ponto para a prova didática3,4 - 18:00

17/02/2022 Prova didática5 - a partir das 09:00

18/02/2022 Divulgação do resultado final2

¹ Serão sorteados 2 pontos para compor a prova escrita, sendo: um ponto dentre os 4
primeiros listados no programa (Epidemiologia e Saúde Coletiva) e um ponto dentre os 8
últimos listados no programa (Parasitologia e Micologia Clínica).
² Pasta virtual do processo seletivo e e-mail.
³ Os sorteios serão transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Chefia do DACT.
4 Será sorteado apenas 1 ponto para a prova didática.
5 A ordem será sorteada 30 minutos antes do início da primeira apresentação, na sala
virtual do processo seletivo.

Programa

1. Relação saúde e doença; História natural das doenças; Conceito, objetivos e usos
da epidemiologia; Conceito de risco em Epidemiologia e Indicadores de saúde.

2. Modelos de estudo e pesquisa epidemiológica; Vigilância Epidemiológica e sistema
de informação em saúde; A atuação do farmacêutico na promoção da saúde
coletiva.

3. Epidemiologia das doenças transmissíveis, das infecções sexualmente
transmissíveis e das endemias e doenças transmissíveis por vetores; Modelo de
transição epidemiológica.
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4. Transição demográfica e saúde do idoso; Transição nutricional e doenças e
agravos não transmissíveis; Saúde do trabalhador

5. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de toxoplasmose e paracoccidioidomicose

6. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de malária e cromoblastomicose

7. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de leishmaniose e esporotricose

8. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de doença de Chagas e histoplasmose.

9. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de esquistossomíase e fungos dermatófitos

10.Desdobramentos clínicos e diagnóstico de teníase/cisticercose e pitiríase versicolor

11. Desdobramentos clínicos e diagnóstico de tricomoníase e candidíase

12.Desdobramentos clínicos e diagnóstico de amebíase e criptococose

Comissão julgadora (banca)

A composição definitiva da comissão julgadora (3 membros) será definida após a
homologação das inscrições dos candidatos, para evitar possíveis conflitos de interesse.
Os candidatos serão informados da composição da comissão julgadora por e-mail pela
secretaria do DACT.

Lista de etapas/provas

1. Prova escrita
2. Prova didática

Parâmetros de admissibilidade (para homologação da inscrição)

1. Documentação exigida, conforme Edital.

2. O candidato deve ser graduado em Farmácia, Ciências Biológicas ou áreas afins.

3. O candidato deve ter pós-graduação em Epidemiologia, Microbiologia, Parasitologia
ou áreas afins.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

FACULDADE DE FARMÁCIA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS

Cálculo da média

Os candidatos aprovados serão classificados por média ponderada das notas das
provas, expressa com uma casa decimal.

● Prova escrita: peso 3,0
● Prova didática: peso 7,0

Cálculo da média: [(prova escrita * 3)+(prova didática * 7)] /10

Procedimentos

O processo seletivo será conduzido em uma sala virtual no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) da UFRJ. Os candidatos com inscrição homologada serão
cadastrados na plataforma AVA e adicionados à sala manualmente pela comissão
julgadora. Depois de cadastrados, os candidatos receberão uma mensagem da equipe de
suporte do AVA contendo uma senha provisória para acesso à plataforma.

A página de login do AVA pode ser acessada pelo seguinte endereço eletrônico:
https://ambientevirtual.nce.ufrj.br/login/index.php . Ao acessar o AVA pela primeira vez, o
candidato deverá atualizar a sua senha. Após login, acesse o seu painel, através do
seguinte endereço eletrônico: https://ambientevirtual.nce.ufrj.br/my. Identifique a sala
“Seleção prof. substituto DACT/FF” e clique para entrar.

Na sala, leia o documento de instruções gerais e, se tiver dúvidas, utilize o fórum
de dúvidas. Todos os resultados serão divulgados nesta sala. O canal do Youtube da
chefia do DACT transmitirá os sorteios de tópicos do programa para as provas escrita e
didática. Para acompanhar essas transmissões acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCXuJFhcO_UtWMt5e5mW_NHw

Instruções específicas para as provas escrita e didática serão informadas aos
candidatos com inscrição homologada por e-mail.

https://ambientevirtual.nce.ufrj.br/login/index.php
https://ambientevirtual.nce.ufrj.br/my
https://www.youtube.com/channel/UCXuJFhcO_UtWMt5e5mW_NHw

