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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
 
1. DIVULGAÇÃO DOS PONTOS: 21 de maio de 2008 
Horário: 10 horas 
Local: Secretaria do Departamento  
 
Procedimentos: 
 
- Divulgação da relação de pontos: 
 

1. Artrite reumatóide   

2. Lupus eritematoso sistêmico  

3. Gota    

4. Espôndilo-artropatias soro-negativas  

5. Polimiosite/Dermatomiosite/Esclerodermia  

6. Vasculites 

7. Artrite séptica (infecciosa) 

8. Osteoartrite 

9. Esclerodermia 

10. Fibromialgia Reumática 

 
2. ENTREGA DA PROPOSTA DE TRABALHO: 26 de maio de 2008 
Horário: 13:30 horas 
 
3. PROVA ESCRITA: 26 de maio de 2008 
Horário do início dos trabalhos: 13:30 horas 
 
Procedimentos: 
- Registro das presenças. 



- Sorteio do bilhete numerado para cada um dos candidatos. 
- Assinatura do bilhete pelo candidato. 
- Depósito do bilhete no envelope pelo próprio candidato. 
- Lacre do envelope e rubrica do envelope pela Banca e pelos candidatos. 
- Sorteio do ponto único. 
- Realização da prova início 13h 30 min. 
- O candidato deverá identificar a prova apenas com o nº do bilhete 
sorteado. 
- Duração 4 horas. 
- Xerox da prova em três vias (na presença do candidato se este desejar). 
- Guarda do original em envelope lacrado e rubricado pela Banca. 
 
4. SESSÃO PÚBLICA: 26 de maio de 2008 
Horário do início dos trabalhos: 18 horas 30 min 
 
Procedimentos: 
- Registro dos presentes. 
- Revisão do lacre do envelope das provas. 
- Reunião dos originais das provas escritas com as cópias. 
- Revisão do lacre do envelope dos bilhetes. 
- Abertura do envelope e estabelecimento da correspondência numérica das 
provas e dos bilhetes. 
- Anúncio do nome dos aprovados. 
- Divulgação no Departamento Materno Infantil dos nomes dos aprovados 
na PROVA ESCRITA. 
- Sorteio do ponto único para a PROVA DIDÁTICA logo após o anúncio 
dos aprovados na prova escrita. 
- Informar aos candidatos que a duração da PROVA DIDÁTICA será de 50 
minutos. 
- Informar que a ordem da prova DIDÁTICA será a numérica de inscrição 
no concurso. 
- Informar os equipamentos disponíveis para a mesma: projetor multimídia, 
retro-projetor, projetor de slides, quadro e giz. 
 
5. PROVA DIDÁTICA: 28 de maio de 2008 
Horário do início dos trabalhos: 08:00 horas 
(somente para os aprovados na PROVA ESCRITA) 
 
Procedimentos: 
- Apresentação da PROVA DIDÁTICA na ordem numérica de inscrição no 
concurso. 
- Preenchimento da planilha. 



- Divulgação no Departamento Materno Infantil dos nomes dos aprovados 
na PROVA DIDÁTICA no dia 29 de maio de 2008 às 10  horas. 
 
 
6. DEFESA DE PROPOSTA DE TRABALHO: 28 de maio de 2008 
Horário do início dos trabalhos:  09:00 horas 
(somente para os aprovados na PROVA DIDÁTICA) 
 
Equipamentos disponíveis: projetor multimídia, retro-projetor, projetor de 
slides, quadro e giz. 
 
Procedimentos: 
- Exposição e argüição da PROPOSTA DE TRABALHO na ordem 
numérica de inscrição no concurso. 
- Tempo de exposição: até 20 minutos 
- Tempo de argüição: até 15 minutos por avaliador 
· Preenchimento da planilha. 
· Divulgação no Departamento dos nomes dos aprovados na 
PROPOSTA DE TRABALHO no dia 02 de junho de 2008 às 10 horas. 
 
7. EXAME DE TÍTULOS: 28 de maio de 2008 
Horário do início dos trabalhos:  20  horas 
(somente para os candidatos aprovados nas TRÊS provas) 
 
Procedimento: 
· Preenchimento da planilha. 
 
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 29 de maio de 2008 
Horário:    10 horas 
 
- DIVULGAÇÃO NO DEPARTAMENTO DO NOME DOS 
APROVADOS NO CONCURSO POR ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO. 


