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

Relação de Candidatos Inscritos, publicada na Página do Concurso no endereço

http://www2.uepa.br/docentemaraba2021, para a realização da Prova Escrita no dia 09/05/2021, às 8h, no

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

nas seguintes salas:

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

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 aobanheiro;

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, 04 de maio de 2021

Rubens Cardoso da Silva
Reitor da Univers idade do Estado do Pará


