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NORMAS COMPLEMENTARES DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL  

 

SETOR: Terapia Ocupacional em Reabilitação Física e Contextos Hospitalares  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO: 14 a 17 de fevereiro de 2022.   

 

Processo  Data e horários  Local 

Homologação   

das Inscrições 

07 de fevereiro 

de 2022. 

As inscrições deferidas serão comunicadas diretamente por e-mail ao 

candidato.  

Recurso para   

inscrições   

indeferidas 

09 e 10 de 

fevereiro de 

2022. 

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 

12 de fevereiro 

2022. Na página do PSS, no site de concursos da PR-4 

Análise de   

currículo 

14 de fevereiro  

 

 

Sorteio dos 

pontos da 

prova escrita e 

da prova 

didática 

15 de fevereiro  

às 9h 

Por meio da plataforma Google Meet 

Prova escrita 15 de fevereiro 

2022 às 9:30h 

Será realizada por meio remoto  

Prova Didática  16 de 

fevereiro a 

partir das 9h 

Será realizada através da plataforma Google Meet 

mailto:departamento.to@medicina.ufrj.br


Resultado final  17 de fevereiro 

de 2022 até as 

17h 

Site Notícias da Terapia Ocupacional: 

https://sites.google.com/site/noticiastoufrj/home 

 

 

 

OBS: O cronograma poderá ser alterado diante do número de candidatos eliminados na Prova. 

BANCA EFETIVA:  

Prof.ª Dr.ª Melissa Ribeiro Teixeira 

Prof.ª Dr.ª Carolina Becker Bueno Lopes 

Prof.ª Dr.ª Fátima Beatriz Maia 

 

 

BANCA SUPLENTE:  

 

Prof.ª Dr.ª Olívia Souza Agostini 

 

Prof.ª Dr.ª Paula Gabriel Silva 

PROGRAMA DAS PROVAS (TEÓRICA E DIDÁTICA):  

PONTOS:  

1.Terapia Ocupacional e as alterações neurológicas no adulto e idoso.  

2.Terapia Ocupacional e Tecnologia Assistiva no contexto hospitalar. 

3.Avaliação e intervenção terapêutica ocupacional de adultos e idosos internados em enfermarias e UTI. 

4.Avaliação e Intervenção terapêutica ocupacional de adultos e idosos acompanhados em ambulatórios 

hospitalares. 

5.Raciocínio clínico do terapeuta ocupacional em contextos hospitalares e a construção do projeto 

terapêutico. 

6.Terapia Ocupacional em contextos hospitalares e cuidados paliativos. 

7.Avaliação e intervenção terapêutica ocupacional de pacientes com disfunções reumatológicas  

8.Avaliação e intervenção terapêutica ocupacional de pacientes com disfunções hematológicas e   

oncológicas   

9.Avaliação e intervenção terapêutica ocupacional de pacientes com doenças infecciosas  

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

 



SISTEMÁTICA DA ANÁLISE DE CURRÍCULO:   

1. 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 será utilizada como critério de desempate na prova escrita e/ou na prova 

didática.  

SISTEMÁTICA DA PROVA ESCRITA:   

1. PROVA ESCRITA: 
 

  A prova escrita, a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2021, às 09:30h, será constituída de 1 a 

3 questões elaboradas pela Banca Examinadora com base nos Pontos das Provas descritos anteriormente. 

O candidato deverá responder as questões de forma manuscrita, com caneta azul. No dia marcado para 

a prova escrita, os candidatos deverão se conectar a uma plataforma virtual, google meet, cujo link será 

divulgado previamente aos inscritos. Na hora marcada, a fim de tomar conhecimento das questões da 

prova escrita, os candidatos deverão estar conectados à plataforma para o sorteio do ponto cerca de 10 

minutos antes do horário previsto, para que o sorteio ocorra pontualmente. Não será admitida a “entrada” 

do candidato após às 09:00h horas.   

Após a divulgação das questões, os candidatos deverão permanecer conectados à Plataforma Google 

Meet. Os candidatos poderão fazer consultas para redigir as respostas.   

Caso ocorra algum problema técnico relativo à conexão, o candidato deverá retornar à sala no 

máximo em 10 min. Por uma questão de segurança, será permitido que o candidato utilize mais de um 

dispositivo.  

O prazo para a redação da prova escrita será de 3 horas. Ao final, o candidato deverá enviar o arquivo 

(em PDF escaneado) para o e-mail concursosto@medicina.ufrj.br até às 12:30 horas. Não serão aceitas 

as respostas enviadas após esse horário, sendo o candidato eliminado do processo de seleção.   

SISTEMÁTICA DA PROVA DIDÁTICO-EXPOSITIVA:   

1. 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.   

2. Cada aula (prova) será realizada em sessão pública em plataforma digital (sendo vedada a permanência 

de outros candidatos), com uma 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.  

NÃO SERÃO FORNECIDAS INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS. 

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 mínimo de 40h) 

10 (por atividade)  

Formação Complementar (em áreas pertinentes ao concurso e  mínimo de 
180h) 

20 (por atividade)  

Total   

B. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA E PARTICIPAÇÃO EM BANCAS (Máximo 50 pontos)   

(Serão computadas apenas as produção 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)  

  

 


