
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA 2021 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, convoca os candidatos aprovados na 

Prova Escrita conforme resultado definitivo publicado na Página do Concurso, para a 2a fase do Concurso (Sorteio 

do Tema, Entrega da documentação para Avaliação de Títulos e Prova Didático-Prática) que ocorrerão no Campus 

VIII da UEPA, sito a Av. Hiléia, S/N - Agrópoles do INCRA , bairro: Amapá, na Cidade de Marabá-Pará, nas seguintes 

datas e horários: 

Sorteio do Tema para a Prova Didático-Prática:  15/05/2021, às 8h. 

Entrega da documentação para Avaliação de Títulos: 15/05/2021, das 8h. às 12h. 

Prova DIdático-Prática: 16/05/2021 às 8h. 

SALAS DE REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO TEMA E DA PROVA DIDÁTICO-PRÁTICA: 

COMPONENTE CURRICULAR SALA 

Estágio de Formação em serviço (Internato) Saúde da Mulher 1, Saúde da Mulher 2 e 
Urgências e Emergências na Mulher  

SALA 01 

Gestão, Interação Ensino, Serviço e Comunidade (GIESC) e Estágio Curricular Obrigatório de 
Formação em Serviço-Internato-Saúde Coletiva 

SALA 02 

Habilidades Profissionais e Estágio Curricular Obrigatório de Formação em Serviço Saúde do 
Adulto e Idoso Cirúrgica 1 e 2, Urgência e Emergência do Adulto e Idoso Cirúrgica-Internato 

SALA 03 

Virologia/Micologia/Patologia (geral, citopatologia e tópicos especiais), Imunologia (básica e 
clínica), Hematologia (básica e clínica) 

SALA 04 

 

ATENÇÃO: Conforme item 7.9. do edital: “O candidato poderá utilizar na Prova Didático-Prática quaisquer 
recursos didáticos por ele julgado necessário. No caso de equipamentos, estes deverão ser providenciados 
pelo próprio candidato e trazidos no dia da prova, informação que deverá ser prestada à Banca Examinadora, 
logo após o sorteio do Tema da Prova Didático-Prática.” 
 
Em virtude da pandemia de COVID-19, a realização da prova obedecerá aos protocolos sanitários vigentes. Nesse 
sentido, alertamos os candidatos para as seguintes orientações: 
 
a) O candidato deverá cumprir as orientações da equipe responsável pela execução da prova; 
b) Será realizada a aferição da temperatura no momento da entrada do candidato no local da prova. 
c) O candidato deverá manter a distância mínima de 1,5 metros dos demais candidatos e membros da 

execução da prova, não sendo permitidas aglomerações; 
d) O candidato deverá apresentar-se obrigatoriamente com máscara, a qual não poderá ser retirada durante 

o transcurso das provas. Caso deseje substituir sua máscara, o candidato deverá dirigir-se ao banheiro; 
e) Se desejar, o candidato poderá utilizar proteção de plástico transparente para todo o rosto (faceshields) e 

luvas; 
f) O candidato deverá trazer álcool gel para higienização das mãos, e canetas com tinta preta ou azul, que não 

poderão ser compartilhados. 
 

Belém, 14 de maio de 2021 
Rubens Cardoso da Silva 

Reitor da Univers idade do Estado do Pará  


