
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE  FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2009 
 
 

MÉDICO PEDIATRIA 
 
 
PROGRAMA 
 
- Reanimação Neo Natal; 
- Reanimação Pediátrica; 
- Hiperbilirrubinemia; 
- Crise Convulsiva; 
- Bronquiolite; 
- Asma Brônquica; 
- Pneumonias; 
- IVAS; 
- Sind. Nefrítica; 
- Sind. Nefrótica; 
- Diarréias; 
- Dor Abdominal; 
- Anemia; 
- Acidentes na Infância; 
- Desidratação; 
- Dist. Metabólicos do RN; 
- Meningites; 
- Septicemia; 
- Ecto e Endoparasitoses;  
- Diabete Melitus; 
- Doenças Exantemáticas; 
- ITU; 
- TCE; 
- Febre Reumática; 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
- Manual de Neonatologia John Cloherty-Ann R Stark. Ed.Medsi. 5ª Edição,2005. 
- Tratado de Pediatria-Sociedade Brasileira de Pediatria-Ed. Manoli.Ano 2007. 
- Pediatria Básica. Eduardo Marcondes.9ª edição, Editora Sarvier,2002. Tomo I e II. 
- Medicina Intensiva em Pediatria. Piva e Celeny.Editora Revinter.2005. 
- Atualizações 2006 para manual do curso de reanimação neonatal (documento científico do programa de 
reanimação neonatal ) disponibilizado no site WWW.sbp.com.br (educação continuada/curso de reanimação 
neonatal). 
- Black Book- Manual de Referência de Pediatria-Reynaldo Gomes de Oliveira.3ª edição 2005.Editora Black 
Book. Belo Horizonte-MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
a. Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos. 

Graduação a partir do segundo título  
- na área do concurso – 0,15 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

até 0,15 ponto 

Cursos de Especialização  
- na área do concurso - 0,55 ponto 
- fora da área do concurso – 0,35 ponto 

até 0,55 ponto 

Curso de Mestrado  
- na área do concurso – 0,75 ponto 
- fora da área do concurso – 0,25 ponto 

até 0,75 ponto 

Curso de Doutorado  
- na área do concurso - 1,55 ponto 
- fora da área do concurso – 1,0 ponto 

até 1,55 ponto 

 

b. Experiência profissional na área do concurso, até o máximo de 4,0 pontos. 
Experiência técnica  
0,5 ponto por semestre completo 

até 2,0 pontos 

Experiência administrativa em cargos ou funções de chefia 
0,25 ponto por semestre completo 

até 1,0 pontos 

Estágios não-curriculares 
0,1 ponto por semestre completo 

até 1,0 pontos 

 

c. Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o máximo de 3,0 pontos. 
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos 
últimos cinco anos (0,10 pontos por participação) 

até 0,6 pontos 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas ou 
similares nos últimos cinco anos (0,10 pontos para cada) 

até 0,6 pontos 

Publicação de nível científico, exceto tese de mestrado e doutorado 
nos últimos cinco anos (0,20 pontos para cada) 

até 1,0 pontos 

Premiação técnico-científica nos últimos cinco anos (0,4 ponto por 
premiação) 

até 0,4 pontos 

Atividades de extensão nos últimos cinco anos (0,2 ponto por 
atividade) 

até 0,4 pontos 

 
 
 
 


