
 
  

 

PROGRAMAS, PLANOS DE TRABALHO E PONTUAÇÕES DE TÍTULOS 

CONCURSOS PARA DOCENTE DA FAMED

MATÉRIA  SEMIOLOGIA

Programa das Provas : 

- Prova escrita – com peso 3

- Prova didática – com peso 3

-  Prova de defesa  de proposta de trabalho 

- Prova de títulos – com peso 2
 

TEMAS : 

 - Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do aparelho respiratório

- Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do apa

- Sinais, sintomas, exame físico e síndromes do aparelho digestivo

- Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do aparelho urinário

- Sinais, sintomas, exame físico e síndromes do sistema neurológicos
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PROGRAMAS, PLANOS DE TRABALHO E PONTUAÇÕES DE TÍTULOS 

CONCURSOS PARA DOCENTE DA FAMED 

MATÉRIA  SEMIOLOGIA : 

com peso 3 

com peso 3 

Prova de defesa  de proposta de trabalho – com peso 2 

com peso 2 

Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do aparelho respiratório 

Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do aparelho cardiovascular 

Sinais, sintomas, exame físico e síndromes do aparelho digestivo 

Sinais, sintomas, exame físico e síndrome do aparelho urinário 

Sinais, sintomas, exame físico e síndromes do sistema neurológicos 

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 

 

PROGRAMAS, PLANOS DE TRABALHO E PONTUAÇÕES DE TÍTULOS  

 



 
  

 

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

 

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 por ano

 

III – Atividades técnico-científicas, literárias, artísticas e extensionistas (máximo de 2,0 

pontos) 

 

Participação em congressos 

Apresentação de trabalhos e

Artigos publicados em períodos indexados (lilacs, scielo ou medline) 

(até 0,1 ponto) 
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TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos (máximo de 3,0 pontos) 

Especialização : 1,0 ponto para cada um 

Experiência docente (máximo de 3,0 pontos) 

1,0 ponto por ano de contratação 

0 ponto por aula ministrada 

1,0 por ano 

científicas, literárias, artísticas e extensionistas (máximo de 2,0 

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)

Artigos publicados em períodos indexados (lilacs, scielo ou medline) – 0,2 pontos por cada 
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científicas, literárias, artísticas e extensionistas (máximo de 2,0 

0,1 ponto por cada (até  0,5 ponto) 

0,2 pontos por cada 



 
  

 

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

  

Aprovação em concurso público(mu

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)  

 

Parâmetros a serem considerados na proposta de trabalh

 

A proposta de trabalho deve contemplar aspectos que envolvam o ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: semiologia médica, estágio curricular 

obrigatório e residência clínica médica. A proposta deverá ser apresentada de form

projeto (introdução, objetivo, metodologia e resultados esperados), conter de cinco a dez 

páginas. Este projeto deverá ser executado no período de três anos.

A Banca Examinadora utilizará os seguintes critérios:

1. Apresentação geral, estrutura e clareza
pontos; 

2. Comprometimento da proposta com ensino, pesquisa e extensão 
3. Compatibilidade e consistência do Plano de com a área do concurso 
4. Viabilidade da execução do plano 
5. Coerência com a filosofia e política da Universidade Federal do Rio Grande 

ponto 
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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 por cada (até 0,5) 

0,1 por ano (até 0,5)   

Parâmetros a serem considerados na proposta de trabalho 

A proposta de trabalho deve contemplar aspectos que envolvam o ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: semiologia médica, estágio curricular 

obrigatório e residência clínica médica. A proposta deverá ser apresentada de form

projeto (introdução, objetivo, metodologia e resultados esperados), conter de cinco a dez 

páginas. Este projeto deverá ser executado no período de três anos. 

A Banca Examinadora utilizará os seguintes critérios: 

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

Comprometimento da proposta com ensino, pesquisa e extensão – até 3 pontos;
Compatibilidade e consistência do Plano de com a área do concurso 
Viabilidade da execução do plano – até 2 pontos 
Coerência com a filosofia e política da Universidade Federal do Rio Grande 
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nicipal, estadual ou federal) para a área de interesse – 

A proposta de trabalho deve contemplar aspectos que envolvam o ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase nas áreas exigidas no edital: semiologia médica, estágio curricular 

obrigatório e residência clínica médica. A proposta deverá ser apresentada de forma de 

projeto (introdução, objetivo, metodologia e resultados esperados), conter de cinco a dez 

dos objetivos do plano de trabalho – até 2 

até 3 pontos; 
Compatibilidade e consistência do Plano de com a área do concurso – até 2 pontos 

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


