
 
  

 

PROGRAMAS, PLANOS DE TRABALHO E PONTUAÇÕES DE TÍTULOS 

CONCURSOS PARA DOCENTE DA FAMED

 

1.Matéria(s): Anatomia Humana

                  Clinica Cirúrgica e do Trauma

                  Estágio Curricular em Cirurgia Geral 

                  Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral

 

Programa das Provas  : 

1) Prova escrita - com peso 3

2) Prova didádica - com peso 3

3) Prova de defesa de proposta de trabalho 

      4) Exame de títulos - com peso 2

 

Temas: 

 CIRURGIA  

 Avaliação pré e pós

 Abdome Agudo 
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Matéria(s): Anatomia Humana  

Clinica Cirúrgica e do Trauma  

Estágio Curricular em Cirurgia Geral  

Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral  

com peso 3 

com peso 3 

3) Prova de defesa de proposta de trabalho - com peso 2 

com peso 2 
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 Atendimento inicial ao politraumatizado

Trauma em cirurgia

Defeitos congênitos e adquiridos da parede abdominal

Litíase Biliar 

Doença inflamatória intestinal

Neoplasias do trato digestório

ANATOMIA 

Trato digestório: vascularização, sistema linfático, inervação 

Figado: tríade hepática, segmentação vascular: portal e hepática, definição de 
sistema porta, segmentação arterial 

Pelve feminina e masculina: ossos, músculos, vascularização e inervação 
definição de assoalho pélvico

Sistema uro-genital feminino e masculino

Sistema cárdio-respiratório

 

 

Tabela de Pontuação de Títulos

I – Graus acadêmicos (máximo de 3,0 pontos)

Doutorado – 3,0 pontos 

Mestrado – 2,0 pontos 

Especialização – 1,0 ponto para cada um
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Atendimento inicial ao politraumatizado 

Trauma em cirurgia 

Defeitos congênitos e adquiridos da parede abdominal 

inflamatória intestinal 

Neoplasias do trato digestório 

Trato digestório: vascularização, sistema linfático, inervação  

Figado: tríade hepática, segmentação vascular: portal e hepática, definição de 
sistema porta, segmentação arterial  

na e masculina: ossos, músculos, vascularização e inervação 
definição de assoalho pélvico 

genital feminino e masculino 

respiratório 

Tabela de Pontuação de Títulos  

Graus acadêmicos (máximo de 3,0 pontos)  

1,0 ponto para cada um 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

FACULDADE DE MEDICINA 
   

Área Acadêmica Prof.. Newton Azevedo 
Rio Grande / RS -  CEP: 96201.900          

Fone: (053) 3233 8842 / (053) 3233 8892 / (053) 3233 0317 

medicina@furg.br 

 

Figado: tríade hepática, segmentação vascular: portal e hepática, definição de 

na e masculina: ossos, músculos, vascularização e inervação 



 
  

 

II – Experiência docente (máximo de 3,0 pontos)

Professor substituto – 1,0 ponto por ano de contratação

Professor convidado – 1,0 ponto por aula ministrada

Professor visitante – 1,0 ponto po

 

III – Atividades técnico- científicas, literárias, artísticas e extensionista s (máximo de 
2,0 pontos): 

Participação em congressos 

Apresentação de trabalhos em congresso 

Artigos publicados em periódicos indexados (lilacs,scielo ou medline) 
cada (até 0,1ponto) 

 

 

IV – Experiência profissional não docente (máximo de 2,0  pontos)

Aprovação em concurso público (municipal, estadual ou federal) para a área de interesse 
- 0,5 ponto por aprovação (até 1,0 ponto)

Membro do corpo clínico de hospitais 

Anos de formado – 0,1 por ano (até 0,5 ponto)

 

Parâmetros a serem considerados na proposta de trab alho

A proposta de trabalho deve contemplar
extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: anatomia humana e cirurgia. A 
proposta deverá ser apresentada na forma de projeto (introdução, objetivo, metodologia e 
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Experiência docente (máximo de 3,0 pontos)  

1,0 ponto por ano de contratação 

1,0 ponto por aula ministrada 

1,0 ponto por ano 

científicas, literárias, artísticas e extensionista s (máximo de 

Participação em congressos – 0,1 ponto por cada (até 0,5 ponto) 

Apresentação de trabalhos em congresso – 0,1 ponto por cada (até 0,5 ponto)

publicados em periódicos indexados (lilacs,scielo ou medline) 

Experiência profissional não docente (máximo de 2,0  pontos)  

Aprovação em concurso público (municipal, estadual ou federal) para a área de interesse 
0,5 ponto por aprovação (até 1,0 ponto) 

Membro do corpo clínico de hospitais – 0,1 ponto por cada (até 0,5 ponto)

0,1 por ano (até 0,5 ponto) 

Parâmetros a serem considerados na proposta de trab alho  

A proposta de trabalho deve contemplar aspectos que envolvam o ensino, pesquisa e 
extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: anatomia humana e cirurgia. A 
proposta deverá ser apresentada na forma de projeto (introdução, objetivo, metodologia e 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG  

FACULDADE DE MEDICINA 
   

Área Acadêmica Prof.. Newton Azevedo 
Rio Grande / RS -  CEP: 96201.900          

Fone: (053) 3233 8842 / (053) 3233 8892 / (053) 3233 0317 

medicina@furg.br 

 

científicas, literárias, artísticas e extensionista s (máximo de 

0,1 ponto por cada (até 0,5 ponto) 

publicados em periódicos indexados (lilacs,scielo ou medline) – 0,2 pontos por 

 

Aprovação em concurso público (municipal, estadual ou federal) para a área de interesse 

0,1 ponto por cada (até 0,5 ponto) 

aspectos que envolvam o ensino, pesquisa e 
extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: anatomia humana e cirurgia. A 
proposta deverá ser apresentada na forma de projeto (introdução, objetivo, metodologia e 



 
  

 

resultados esperados), conter de cinco a d
no período de três anos.  

 A Banca Examinadora utilizará os seguintes critérios:

1) Apresentação geral, estrutura e clareza dos objetivos do plano de trabalho 
pontos; 

2) Compatibilidade e consistência d

3) Comprometimento da proposta com ensino, pesquisa e extensão 

4) Viabilidade da execução do plano 

5) Coerência com a filosofia e política da Universidade Federal do Rio Grande 
ponto 
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resultados esperados), conter de cinco a dez páginas. Este projeto deverá ser executado 

A Banca Examinadora utilizará os seguintes critérios: 

1) Apresentação geral, estrutura e clareza dos objetivos do plano de trabalho 

2) Compatibilidade e consistência do plano com a área do concurso – até 2 pontos

3) Comprometimento da proposta com ensino, pesquisa e extensão – até 3 pontos;

4) Viabilidade da execução do plano – até 2 pontos 

Coerência com a filosofia e política da Universidade Federal do Rio Grande 
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ez páginas. Este projeto deverá ser executado 

1) Apresentação geral, estrutura e clareza dos objetivos do plano de trabalho – até 2 

até 2 pontos 

até 3 pontos; 

Coerência com a filosofia e política da Universidade Federal do Rio Grande – até 1 


