
 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE – COCPD 

Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03 – Plano Diretor Sul | CEP: 77020-122 | Palmas-TO  

(63) 3218-2941 | www.unitins.br | cocpd@unitins.br 
 

Página 1 de 83 
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EDITAL N.º 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O  

CARGO EFETIVO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2022 

EDITAL DE ABERTURA 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, por meio da Comissão Organizadora do 

Concurso Público Docente – COCPD, instituída pela PORTARIA/UNITINS/N.º 525/2022/GABREITOR, de 27/10/2022, 

em conformidade com a Lei n.º 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20/12/1996, com a Lei 

Estadual n.º 1.818, de 23/08/2007; e com a Lei Estadual n.º 2.893, de 19/08/2014, torna público o Edital de Abertura do 

concurso público destinado a selecionar candidatos para o nível 1 do cargo efetivo de Professor Universitário, da 

Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, conforme discriminação a seguir: 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O concurso será regido por este edital, cabendo à Comissão Organizadora do Concurso Público Docente – COCPD, da 

UNITINS, o gerenciamento e a execução do certame. O concurso será realizado na cidade de Palmas-TO. 

1.1.1 A inscrição implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital (e suas 

retificações), em outros editais, em comunicados e demais arquivos eventualmente publicados. O candidato (ou 

seu representante legal) não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das normas do concurso.  

1.2 O presente concurso visa o provimento de 132 (cento e trinta e duas) vagas de Professor Universitário, bem como a 

formação de cadastro reserva. A formação exigida, as áreas de conhecimento/atuação e as demais especificidades de cada 

vaga estão detalhadas no Anexo I deste edital. Do total de vagas previstas, 7 (sete) serão reservadas para pessoas com 

deficiência (PcD), conforme item 3.9 deste edital. 

1.3 Descrição das Atividades: docência de nível superior nas áreas de conhecimento do concurso (conforme Anexo I deste 

edital), e participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da UNITINS. 

1.4 O presente edital poderá ser impugnado dentro do prazo previsto no cronograma geral (Anexo IV). As impugnações 

deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora do Concurso, exclusivamente via e-mail cocpd@unitins.br, e 

devem estar devidamente fundamentadas. 

1.4.1 Dentro do prazo de impugnação, os candidatos poderão solicitar alteração e/ou complementação da formação 

exigida nos perfis de vaga. 

1.4.2 Não serão aceitas impugnações enviadas fora do prazo estipulado neste edital e/ou enviadas pelos Correios 

ou por qualquer outra forma que não seja a prevista no item 1.4 deste edital. 

1.4.3 As impugnações serão analisadas e respondidas pela Comissão Organizadora do Concurso Público Docente 

– COCPD, da UNITINS. Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca da impugnação. 

2 DAS ETAPAS DO CONCURSO, REMUNERAÇÃO E REQUISITOS BÁSICOS 

2.1 O concurso será aplicado em 2 (duas) etapas, para todas as vagas, e dividido em 4 (quatro) fases, conforme segue: 

a) 1ª Etapa: 

I. Inscrição, sujeita à confirmação; 

II. Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório. 

b) 2ª Etapa: 

I. Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório; 

II. Avaliação de títulos, de caráter somente classificatório. 

2.2 A remuneração inicial será composta pelo vencimento básico, descanso semanal remunerado e gratificação por 

incentivo à docência, conforme segue: 

2.2.1 Professor Universitário Mestre (20 horas semanais): R$ 3.772,87 + R$ 494,09 + R$ 235,20 = R$ 4.502,16. 

2.2.2 Professor Universitário Mestre (40 horas semanais): R$ 7.545,74 + R$ 988,16 + R$ 470,40 = R$ 9.004,30. 

2.2.3 Professor Universitário Doutor (20 horas semanais): R$ 4.376,53 + R$ 573,13 + R$ 327,40 = R$ 5.277,06. 

2.2.4 Professor Universitário Doutor (40 horas semanais): R$ 8.753,06 + R$ 1.146,26 + R$ 654,80 = R$ 

10.554,12. 
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2.3 São requisitos básicos para provimento no cargo: 

2.3.1 Aprovação no presente concurso público. 

2.3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 

termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal. 

2.3.3 Os candidatos estrangeiros, legalmente habilitados, deverão apresentar o visto temporário no momento da 

posse. 

2.3.4 Comprovar que está no gozo de seus direitos políticos e quite com suas obrigações eleitorais, no caso de 

candidato brasileiro. 

2.3.5 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 

masculino. 

2.3.6 Apresentar os diplomas, devidamente registrados, que comprovem a titulação exigida para o cargo, conforme 

Anexo I deste edital. Diplomas expedidos no exterior somente serão aceitos com reconhecimento oficial de 

Instituição de Ensino Superior do Brasil. 

2.3.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

2.3.8 Em caso de acumulação de cargos deverão ser observadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 37, 

inciso XVI, da CRFB/88, bem como a necessidade de comprovação de compatibilidade de horários, conforme 

prevê o art. 135, da Lei Estadual n.º 1.818/2007. 

2.3.9 Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou 

entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 

2.3.10 Cumprir as determinações deste edital. 

2.3.11 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por força de lei, no momento da posse. 

3 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

3.1 Antes de efetuar sua solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e se certificar de que preenche 

todos os requisitos exigidos para o cargo/código de vaga que pretende concorrer. 

3.2 A solicitação de Inscrição será realizada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico 

www.unitins.br/concursos/publico, no período disposto no cronograma geral (Anexo IV deste edital), observado o 

horário de Palmas-TO. 

3.2.1 O candidato deverá observar atentamente as etapas/fases do concurso público contidas no quadro 

disponível no item 7.2 e no cronograma geral (Anexo IV), bem como os editais que serão publicados no Diário 

Oficial do Estado do Tocantins e no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. 

3.3 A solicitação de inscrição será automaticamente recebida no ato do envio, via internet, do formulário eletrônico de 

solicitação de inscrição devidamente preenchido. Um recibo eletrônico será emitido como comprovante do recebimento da 

solicitação de inscrição. 

3.4 Após o candidato realizar sua solicitação de inscrição, através do preenchimento do formulário de inscrição via internet, 

um boleto bancário será emitido para o pagamento da taxa de inscrição no concurso. 

3.4.1 Não será aceito agendamento de pagamento de nenhuma natureza, depósito por envelope, pagamento por 

cartão de crédito ou qualquer outro tipo de pagamento programado, Pix nem qualquer modalidade de transferência 

bancária. Somente será aceito pagamento realizado na modalidade boleto bancário, conforme previsto no 

item anterior. 

3.4.1.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário, pelo Sistema de Inscrição do concurso, até o último dia 

previsto para o pagamento, sendo que a Unitins não se responsabiliza por pagamentos que não observem os limites 

de horário definidos pelas instituições financeiras para o pagamento dos boletos e nem por tentativas de 

pagamento fora destes limites de horários. 

3.5 O Formulário de Solicitação de Inscrição deverá ser preenchido completamente pelo candidato, de acordo com as 

especificações do Anexo I deste edital. 

3.6 O valor da taxa de inscrição será de: R$ 290,00. 
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3.7 O candidato deverá efetuar o pagamento de sua inscrição até o prazo previsto no cronograma geral (Anexo IV). As 

solicitações de Inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a data estipulada, não serão acatadas. 

3.8 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.8.1 Poderá solicitar a isenção total do pagamento da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que preencher um dos 

seguintes requisitos:  

a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 

Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; e for membro de família de baixa renda – aquela com renda familiar 

mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos; 

b) Mãe que comprovar a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de até 2 (dois) anos 

anteriores à publicação do presente edital, conforme prevê a Lei Estadual n.º 3.459, de 17 de abril de 2019. 

c) Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins, que prestarem serviços no 

período eleitoral visando à preparação, à execução e à apuração de eleições oficiais ordinárias ou suplementares, 

plebiscitos, referendos, na condição de Presidente de Mesa, Primeiro e Segundo Mesários, Secretários e Suplentes; 

Membro, Escrutinador e Auxiliar de Junta Eleitoral; Coordenador de Seção Eleitoral; Administrador de Prédio e 

Auxiliar de Juízo; Designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à 

preparação e montagem dos locais de votação, conforme a Lei Estadual nº 4.000/20221
1
. 

3.8.2 O pedido de isenção deve ser formalizado no prazo previsto no cronograma geral (Anexo IV), mediante 

preenchimento de requerimento específico, que será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.unitins.br/concursos/publico. 

3.8.2.1 No caso da alínea “a” do item 3.8.1 será obrigatória a indicação do Número de Identificação Social (NIS) 

do próprio candidato, atribuído pelo CadÚnico e o preenchimento correto de todos os dados solicitados. 

3.8.2.2 A comprovação do requisito previsto na alínea “b” do item 3.8.1 deverá ser feita pela candidata no 

momento da solicitação de sua isenção, mediante inserção obrigatória, e em campo específico, de cópia legível 

(Formato PDF de no máximo 2 MB) do documento expedido pela entidade coletora, no qual deverá constar o 

nome completo e o CPF da doadora, além dos dados referentes à doação.  

3.8.2.3 Para a comprovação do enquadramento no requisito da alínea “c” o eleitor convocado terá de comprovar, 

por meio de certidão/declaração expedida pela Justiça Eleitoral, o serviço prestado à Justiça Eleitoral do Estado, 

por, no mínimo, dois eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivos ou não
2
.  

3.8.2.3.1 A certidão/declaração da Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins deverá conter o nome completo do 

eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, de maneira legível, sob pena de indeferimento do 

pedido de isenção.  

3.8.2.3.2 O direito concedido terá a duração de dois anos, a contar da data em que fez jus ao benefício. 

3.8.2.4 A Comissão Organizadora do Concurso não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o(a) candidato(a) 

possa sofrer em decorrência de informação incorreta/inválida do Número de Identificação Social e/ou dos demais 

dados/documentos fornecidos no ato da solicitação de isenção. 

3.8.3 A Comissão Organizadora do Concurso consultará o órgão gestor do CadÚnico (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome) para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

3.8.4 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 

a) Omitir informações; 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) Informar dados no requerimento de solicitação de isenção que estejam diferentes dos dados cadastrados no 

CadÚnico; 

d) Não anexar, devidamente, a documentação prevista no item 3.8.2.2. Neste caso, o candidato não poderá utilizar 

a fase de recurso para apresentar a documentação faltante e/ou incompleta; 

e) Não observar os prazos e horários estabelecidos em edital; 

                                                 

 
1 Atualizado em 13 de janeiro de 2023, conforme o Edital de Retificação 002/2022 - COCPD/UNITINS. 
2 Atualizado em 13 de janeiro de 2023, conforme o Edital de Retificação 002/2022 - COCPD/UNITINS. 
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f) Não tenha o cadastro constando no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou 

cujo cadastro encontre-se desabilitado e/ou desatualizado. 

3.8.5 O resultado provisório dos pedidos de isenção será divulgado no site www.unitins.br/concursos/publico na 

data provável prevista no cronograma geral (Anexo IV). 

3.8.6 O deferimento da solicitação de isenção não caracteriza a efetivação da inscrição no concurso público. 

Assim, o candidato contemplado com a isenção deverá, obrigatoriamente, realizar sua inscrição no concurso 

(conforme item 3 deste edital e seus subitens), devendo ignorar o boleto bancário gerado e aguardar a confirmação 

da inscrição, que será realizada somente após o término do período de inscrição. 

3.8.6.1 O candidato contemplado com a isenção da taxa de inscrição e que tiver feito várias inscrições, terá 

confirmada apenas a última inscrição registrada no sistema. 

3.8.7 O candidato que não conseguir a isenção e tiver interesse em prestar o concurso, deverá imprimir o boleto 

bancário e pagar a taxa de inscrição até o prazo previsto no item 3.7. 

3.8.8 Não haverá, em hipótese alguma, isenção parcial do valor da taxa de inscrição. 

3.8.9 O prazo para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção está previsto no cronograma geral 

(Anexo IV). O recurso deve ser enviado na forma do item 3.8.2. O resultado dos recursos e o resultado final dos 

pedidos de isenção serão divulgados provavelmente na data prevista no cronograma geral (Anexo IV). 

3.9 DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

3.9.1 As pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 

do art. 37 da Constituição Federal, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que 

a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. 

3.9.1.1 Serão reservadas às pessoas com deficiência 5% (cinco por cento) do total de vagas deste concurso. Caso a 

aplicação do percentual estabelecido resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente. 

3.9.1.2 As vagas reservadas para pessoas com deficiência estão discriminadas no Anexo I deste edital. 

3.9.2 Poderão concorrer à reserva de vagas destinadas aos candidatos com deficiência aqueles que se 

autodeclararem deficientes no ato da inscrição e que enviarem, na forma e no prazo previsto no item 4.1 deste 

edital, cópia simples do CPF e do documento médico comprobatório da sua condição de deficiente, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que ateste a 

espécie, o grau ou nível da deficiência, bem como a sua provável causa. 

3.9.2.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei n.º 13.146/2015, 

na Lei n.º 14.126/2021 e nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º 3.298/1999, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n.º 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

(Transtorno do Espectro Autista), observadas as disposições do Decreto 11.063/2022 (§ único do art. 1º e art. 

2º) e os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

ratificados pelo Decreto n.º 6.949/2009. 

3.9.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 4 (e seus subitens) deste edital, atendimento 

diferenciado para a realização das provas, no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita para a 

realização destas. 

3.9.4 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no item anterior, participarão do 

concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 

avaliação e aos critérios de aprovação/classificação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 

mínima exigida para todos os demais candidatos. 

3.9.5 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste edital não 

poderá impetrar recurso em favor de sua situação. As informações prestadas no momento da inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato. 

3.9.6 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação final no concurso. 

3.9.7 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e que enviar a documentação solicitada no 

item 3.9.2, quando convocado, deverá submeter-se à perícia médica promovida por uma Junta Médica designada 

pela Universidade Estadual do Tocantins para esse fim, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como 

pessoa com deficiência ou não e sobre o grau de deficiência, com a finalidade de verificar se a deficiência 

declarada realmente o habilita a concorrer/ocupar a vaga reservada para candidatos em tais condições.  
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3.9.8 Os candidatos convocados (conforme item anterior), deverão comparecer à perícia médica, munidos de 

documento de identidade original e da via original do documento médico comprobatório da sua condição de 

deficiente, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O candidato 

deverá apresentar, ainda, todos os exames complementares que sejam julgados necessários para a comprovação de 

sua condição de pessoa com deficiência. 

3.9.9 A não observância do disposto no item anterior, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à 

perícia, acarretará ao candidato a perda do direito de concorrer/ocupar a vaga reservada aos candidatos com 

deficiência. 

3.9.10 Caberá recurso em caso de reprovação na perícia médica. Os procedimentos e condições para a interposição 

de recurso serão definidos no edital de resultado provisório da perícia médica. 

3.9.10.1 Após o resultado final da perícia, não serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso administrativo 

e/ou recurso contra o resultado final da perícia. 

3.9.11 O candidato com deficiência aprovado dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não 

será computado para efeito de nomeação para a vaga reservada a candidatos com deficiência. 

3.9.12 A vaga reservada que não for provida por falta de candidatos com deficiência, por reprovação no concurso 

ou na perícia médica, será revertida para a ampla concorrência e será preenchida pelos demais candidatos 

aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

3.9.13 Os resultados do concurso público serão publicados em lista única, com a pontuação dos candidatos e as 

suas classificações, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência. 

3.9.14 A não observância, pelo candidato, de quaisquer disposições deste edital implicará a perda do direito a ser 

nomeado para a vaga reservada à pessoa com deficiência. 

3.9.15 O laudo médico apresentado terá validade somente para este concurso público e não será devolvido.  

3.9.16 Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido 

de readaptação, remanejamento de função, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez, 

salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente. 

3.10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

3.10.1 É vedada a inscrição extemporânea. 

3.10.2 Solicitação de atendimento diferenciado será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

3.10.3 Não serão aceitos pedidos de alteração de opção de código de vaga/câmpus/curso/área/vaga após o 

pagamento da inscrição ou, no caso dos candidatos isentos, após o período de inscrições. 

3.10.4 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos no item 3.8 e 

seus subitens. 

3.10.5 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso 

de cancelamento do certame por conveniência da Administração Superior da UNITINS. 

3.10.6 Não serão aceitas solicitações de inscrições via fax e/ou via correio eletrônico. 

3.10.7 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

podendo ser excluído do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta e 

legível ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

3.10.8 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 

3.10.9 Ao se inscrever, o candidato aceita e declara que os documentos exigidos no presente edital, 

comprobatórios dos requisitos básicos para investidura no cargo, serão apresentados por ocasião da posse. 

3.10.10 A Comissão Organizadora do Concurso não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.10.11 O candidato deverá concorrer apenas a um código de vaga. Havendo mais de uma inscrição, 

prevalecerá a última inscrição paga conforme item 3.7. Nos casos de isenção, prevalecerá a última inscrição 

realizada pelo candidato. 

4 DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

4.1 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá, no ato da inscrição, marcar esta opção e declarar sua 

condição em espaço específico do formulário de solicitação de inscrição via internet e encaminhar à Comissão 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.
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Organizadora do Concurso, via e-mail cocpd@unitins.br, o Requerimento de Atendimento Diferenciado (Anexo III), 

preenchido e assinado, acompanhado de cópia simples do CPF e dos documentos médicos comprobatórios da 

necessidade de atendimento diferenciado, até a data prevista no cronograma geral (Anexo IV). O candidato deverá 

aguardar a confirmação de recebimento do e-mail em até 24h após o envio. Os arquivos devem ser enviados em formato 

PDF. O fornecimento destes documentos é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

4.1.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional (1 hora) para a realização da prova 

escrita, deverá requerê-lo no ato da inscrição e encaminhar, na forma e no prazo do item anterior, o 

Requerimento de Atendimento Diferenciado (Anexo III), preenchido e assinado, acompanhado de cópia simples 

do CPF e de laudo e parecer (cópia simples) contendo expressamente a necessidade de tempo adicional, 

emitido por médico especialista nos impedimentos apresentados, com registro no CRM. 

4.1.2 O candidato amparado pela Lei Federal n.º 10.826/2003, e suas alterações, e que necessite realizar as provas 

armado, deverá requerer esta condição no ato da inscrição e encaminhar, na forma e no prazo do item 4.1 deste 

edital, o Requerimento de Atendimento Diferenciado (Anexo III), preenchido e assinado, cópia simples do CPF 

e cópia simples do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos 

na referida lei. 

4.1.2.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal n.º 10.826/2003, e suas alterações, não 

poderão portar armas no ambiente de provas. 

4.1.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova escrita, deverá indicar a 

necessidade no ato da inscrição (Atendimento Diferenciado) e encaminhar, na forma e no prazo do item 4.1 deste 

edital, o Requerimento de Atendimento Diferenciado (Anexo III), preenchido e assinado, acompanhado de 

cópia simples do seu CPF e da certidão de nascimento da criança. Ela precisará levar um acompanhante adulto que 

ficará em sala reservada com a criança e será o responsável pela sua guarda. 

4.1.3.1 A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 

realização das provas. Não será permitida a permanência de outras crianças e/ou acompanhantes no local de prova. 

A Comissão Organizadora do Concurso não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 

4.1.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

4.1.3.3 Para garantir a aplicação das normas e condições deste edital, a candidata, durante o período de 

amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável pela guarda da criança. 

4.1.3.4 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data limite estabelecida no item 4.1 deste edital, a cópia da 

certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra (com o respectivo 

CRM) que ateste a data provável do nascimento.  

4.2 Os documentos médicos, os pareceres e os requerimentos poderão ser analisados por um médico oficial indicado pela 

UNITINS, que concederá, ou não, o tipo de atendimento solicitado. 

4.3 O candidato que não enviar os documentos, conforme o item 4 e seus subitens deste edital, mesmo que tenha 

declarado/solicitado atendimento diferenciado no momento da inscrição, terá sua solicitação indeferida e fará as provas nas 

mesmas condições dos demais candidatos. 

4.4 O candidato deverá verificar no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, a data prevista no 

cronograma geral (Anexo IV), para a resposta à sua solicitação de atendimento diferenciado. 

4.4.1 O prazo para recurso contra a publicação do item 4.4 é até às 23h59min do dia seguinte à data de 

divulgação da publicação. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Concurso via 

e-mail cocpd@unitins.br. 

4.5 A solicitação de atendimento diferenciado, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

5 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 

5.1 Todas as inscrições serão confirmadas após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição ou por meio do deferimento 

do pedido de isenção da taxa de inscrição. A confirmação de inscrição, emitida via sistema, deverá ser impressa e 

apresentada no ato da Prova Escrita. 

5.2 A relação provisória dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas será publicada na internet, no endereço 

eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, na data prevista no cronograma geral (Anexo IV). 

5.3 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam deficientes, para concorrer às vagas destinadas a candidatos 

com deficiência, e enviaram a documentação requerida no item 3.9.2, será publicada na internet, no endereço eletrônico 

www.unitins.br/concursos/publico, na data prevista no cronograma geral (Anexo IV). 
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5.4 O prazo para recurso contra as publicações dos itens 5.2 e 5.3 é até às 23h59min do dia seguinte à data de 

divulgação das publicações. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Concurso via e-mail 

cocpd@unitins.br. 

5.5 Somente poderão realizar as provas os candidatos que tiverem seus nomes listados na relação final de inscrições 

confirmadas, que será publicada na internet, no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, na data prevista 

no cronograma geral (Anexo IV). 

6 DAS BANCAS EXAMINADORAS 

6.1 As Bancas Examinadoras serão formadas por 3 (três) membros e instituídas por Ato da Reitoria.  

6.2 Cada membro da Banca Examinadora atribuirá pontuação individual a cada candidato na Prova Escrita e na Prova 

Didática. As Atas de Avaliação, destas provas, deverão ser assinadas individualmente por cada membro. 

6.3 A nota final na Prova Escrita e na Prova Didática resultará da média aritmética das notas individuais atribuídas pelos 

membros da Banca Examinadora. 

6.4 Na Avaliação de Títulos, a atribuição das notas deverá ser feita em Ata única, assinada por todos os seus avaliadores. 

6.5 Não poderão participar de Banca Examinadora: cônjuges, parentes, amigos íntimos e inimigos notórios de algum dos 

candidatos do respectivo código de vaga. O parentesco restringe-se ao 3º grau (consanguíneo ou afim), em linha reta, ou na 

colateral. 

6.6 As bancas examinadoras serão divulgadas no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, nas datas 

previstas no cronograma geral (Anexo IV). 

6.6.1 A composição da banca examinadora poderá ser objeto de impugnação, mediante representação 

fundamentada e devidamente acompanhada de provas, no prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da data de sua 

publicação. A impugnação deverá ser encaminhada à Comissão Organizadora do Concurso via e-mail 

cocpd@unitins.br. 

7 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

7.1 Todas as provas serão realizadas na cidade de Palmas -TO, conforme item 1.1 deste edital e, preferencialmente, 

no câmpus da UNITINS sediado na quadra 109 Norte - Plano Diretor Norte. 

7.2 AS PROVAS SERÃO REALIZADAS CONFORME QUADRO ABAIXO: 

QUADRO I – CONCURSO EM 2 ETAPAS 

1ª ETAPA 

Mês / Ano Dia Horário Descrição 

ABRIL / 2023 16 
08h Fechamento dos Portões dos Prédios de Aplicação da Prova Escrita 

Das 08h10min às 12h10min Prova Escrita 

2ª ETAPA 

Mês / Ano Dia Horário Descrição 

A Definir 
A Definir 

Das 08h às 12h 

Das 14h às 17h 
Entrega dos Títulos para Avaliação 

17h30min Sorteio do tema da Prova Didática 

Até às 23h Publicação da data, horário, sala de aplicação e tema da Prova Didática 

A Definir Das 08h às 23h Prova Didática 

* As datas que estão “A definir” serão fixadas após a publicação da relação das inscrições confirmadas. A realização das provas 

da 2ª Etapa ocorrerá, provavelmente, no prazo de até 120 dias após a realização da prova escrita. 

7.2.1 Respeitados os empates na última posição de classificação e a reserva de vagas prevista no item 3.9 deste 

edital, serão considerados como classificados na 1ª Etapa do certame e aptos a participarem da 2ª Etapa, os 

candidatos que obtiverem classificação dentro do limite estabelecido no Anexo I deste edital. 

7.2.1.1 Os candidatos deficientes classificados pela ampla concorrência não serão computados para efeito de 

classificação pela reserva de vagas, assim, será classificado para a 2ª Etapa pela reserva de vagas o candidato 

deficiente com a nota subsequente.  

7.2.1.2 Todos os candidatos deficientes classificados para a 2ª Etapa, seja pela ampla concorrência ou pela reserva 

de vagas, continuarão concorrendo concomitantemente à reserva de vagas e às vagas para ampla concorrência, 

conforme sua classificação final no concurso. 

7.2.1.3 Não havendo número suficiente de candidatos deficientes para ocupar as vagas a eles reservadas para a 2ª 

Etapa, estas serão revertidas para a ampla concorrência. 
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7.3 A sequência para a realização da Prova Didática, para cada código de vaga, obedecerá a ordem crescente do número de 

inscrição de todos os candidatos classificados para a 2ª Etapa do certame. Excepcionalmente, os candidatos que não 

entregarem os títulos, serão alocados no final da ordem de apresentação. 

7.3.1 O candidato ausente ou eliminado na Prova Escrita (1ª Etapa) não poderá participar da etapa subsequente do 

certame. 

7.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no dia e 

horário determinado. 

7.5 A Prova Didática, realizada em sessão pública, será gravada em áudio. O procedimento de gravação será de 

responsabilidade exclusiva da Universidade Estadual do Tocantins, estando o candidato ou terceiros impedidos de efetuar a 

gravação por meios próprios, sob pena de sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Não será permitida a presença de 

candidatos concorrentes durante a exposição de outro candidato. 

8 DA PROVA ESCRITA. 

8.1 A Prova Escrita valerá de 0 a 10 pontos e abrangerá 1 (um) tema dentre os contidos nos objetos de avaliação descritos 

no Anexo I deste edital. O tema será sorteado antes do início da Prova Escrita, pela Comissão Organizadora do Concurso, 

após o fechamento dos portões dos prédios de aplicação das provas. O número sorteado valerá para todos os códigos de 

vaga do certame, e, consequentemente, para todos os candidatos inscritos. 

8.1.1 O tema que for sorteado para a prova escrita será descartado e os demais temas concorrerão ao sorteio para a 

prova didática. 

8.2 A Prova Escrita terá a duração de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para transcrição do texto para o Caderno de 

Folhas de Texto Definitivo da Prova Escrita. Só serão corrigidos os textos devidamente transcritos para o Caderno de Folha 

de Texto Definitivo da Prova Escrita, conforme item 8.3.1. 

8.2.1 O candidato deverá elaborar um texto dissertativo para o tema sorteado. O texto elaborado pelo candidato 

deverá ter no máximo 160 (cento e sessenta) linhas. 

8.2.1.1 O texto desenvolvido pelo candidato deverá ser em Língua Portuguesa. 

8.2.1.2 Excepcionalmente, para os candidatos que se declararem surdos no ato da inscrição, o texto escrito poderá 

ser desenvolvido em Língua Portuguesa como Segunda Língua (L2). 

8.2.2 Não será permitida consulta ou utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, 

calculadoras ou qualquer outro material semelhante, para elaboração dos textos. 

8.3 A Prova Escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 

pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição diferenciada, se a deficiência impossibilitar a redação 

pelo próprio candidato. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um agente indicado pela Comissão Organizadora do 

Concurso, devidamente treinado, para o qual o candidato deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras 

e os sinais gráficos de pontuação. 

8.3.1 Na elaboração do texto, o candidato poderá utilizar lápis, borracha (sem capa) e lapiseira/grafite fabricada 

em material transparente. No entanto, o candidato deverá transcrever o texto para o Caderno de Folhas de 

Texto Definitivo da Prova Escrita, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme item 8.3. Para 

fins de pontuação, não terão validade, sob hipótese alguma, textos transcritos/escritos a lápis ou lapiseira/grafite no 

Caderno de Folhas de Texto Definitivo da Prova Escrita. 

8.4 Em hipótese alguma a Folha de Texto Definitivo poderá ter qualquer identificação. Qualquer desenho que não esteja 

relacionado com o texto desenvolvido, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou 

rubrica, colocados na Folha de Texto Definitivo, serão considerados elementos de identificação do candidato, e, por 

conseguinte, a prova que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, inclusive de experiência 

profissional ou pessoal, poderá ser desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do candidato. 

8.5 O texto da Prova Escrita será avaliado quanto: 

a) ao domínio do assunto sorteado (Peso 5); 

b) à clareza, precisão da linguagem e objetividade do tema sorteado (Peso 3); 

c) ao uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema sorteado (Peso 2). 

8.5.1 Serão atribuídas, pela banca examinadora, notas de 0 a 10 para cada um dos itens avaliados 

8.5.2 Nos casos previstos no item 8.2.1.2, serão adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado 

da Língua Portuguesa como segunda língua, de acordo com o Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
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8.6 A nota final da Prova Escrita será a média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca 

Examinadora. Para efeito de classificação na 1ª Etapa, os candidatos serão ordenados, por câmpus/curso/código de vaga, de 

acordo com os valores decrescentes das notas obtidas na Prova Escrita. 

8.7 Será eliminado do concurso e, consequentemente, ficará fora da 2ª Etapa do certame, o candidato que obtiver nota 

inferior a 6,0 (seis) pontos na Prova Escrita ou que não ficar classificado dentro do número máximo de candidatos 

determinado no Anexo I deste edital. 

9 DA PROVA DIDÁTICA 

9.1 A Prova Didática consistirá de uma aula teórica, ministrada em nível de graduação, sobre o tema sorteado dentre os 

contidos nos Objetos de Avaliação descritos no Anexo I deste edital. O tema sorteado para a Prova Escrita será descartado 

no momento do sorteio para a Prova Didática. O sorteio do tema será realizado com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme quadro I deste edital (item 7.2). 

9.1.1 A relação dos temas sorteados para a prova didática e a ordem de apresentação dos candidatos, de cada 

código de vaga, serão divulgadas no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. 

9.1.2 A presença dos candidatos no sorteio do tema para a prova didática não é obrigatória. 

9.2 A Prova Didática valerá de 0 a 10 pontos. 

9.3 A nota final da Prova Didática será a média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca 

Examinadora. 

9.4 A prova didática compreenderá parte expositiva, com duração de até 30 (trinta) minutos, e eventual parte 

arguitiva de até 10 (dez) minutos, a juízo da Banca Examinadora. Na arguição, poderão ser solicitados ao candidato, após 

sua exposição, esclarecimentos relacionados à aula ministrada. 

9.5 Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem, bem como de apresentação do tema sorteado, sendo-lhe 

facultado, e de sua inteira responsabilidade, o uso de recursos audiovisuais (notebook; datashow e congêneres), que não 

serão disponibilizados pela Comissão Organizadora do Concurso. Também não será disponibilizado adaptador de tomada, 

extensão e outros equipamentos necessários para o uso dos recursos audiovisuais. Não haverá tempo extra para 

montagem desse(s) recurso(s). O candidato não poderá ter auxílio de terceiros para a montagem de seus 

equipamentos, conforme alínea “b” do item 11.13 deste edital. 

9.5.1 Excepcionalmente, para os códigos de vaga PUU/2022/0128 e PUU/2022/0129, da área de LIBRAS, a apresentação 

da Prova Didática deverá, obrigatoriamente, ser feita em LIBRAS e os textos utilizados (impressos ou não) devem ser em 

Língua Portuguesa. 

9.6 Na Prova Didática, a Banca Examinadora avaliará o candidato quanto: 

a) à capacidade de organizar e expor as ideias sobre o tema sorteado; 

b) à objetividade e ao espírito crítico; 

c) ao domínio do tema sorteado; 

d) à coerência entre o plano de aula apresentado, o tema sorteado e o desenvolvimento da aula. 

9.7 O candidato deverá entregar 4 (quatro) vias impressas do seu plano de aula para a Prova Didática, na data e no local 

de sua prova, com antecedência mínima de 10 minutos do horário previsto para o início da sua avaliação. O plano de 

aula também será objeto de avaliação pela banca. 

 9.7.1 O candidato que não entregar as 4 vias do seu plano de aula, na forma do item anterior, será 

automaticamente eliminado do concurso, sendo-lhe vedada a participação nas demais fases. 

9.8 Será eliminado do concurso e, consequentemente, não terá os títulos avaliados, o candidato que obtiver nota inferior a 

6,0 (seis) pontos na Prova Didática. 

10 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO. 

10.1 Os títulos deverão ser entregues obedecendo ao quadro I deste edital (item 7.2) e de acordo com as seguintes 

disposições.  

10.2 Somente serão aceitos os títulos relacionados no Anexo II deste edital.  

10.3 Receberá nota zero na Avaliação de Títulos o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local 

estipulado.  

10.4 Não será aceito como título, em hipótese alguma, qualquer documento enviado durante o processo de inscrição. 

Também não serão aceitos títulos encaminhados por via postal, fax, correio eletrônico ou entregues fora do prazo. 
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10.5 Somente terão os títulos avaliados os candidatos com pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) nas provas escrita e 

didática. 

10.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá entregar, preenchida e assinada, a relação dos documentos 

apresentados (Anexo II deste edital), na qual indicará a quantidade de folhas entregues por alínea do Anexo II. Juntamente 

com essa relação, deve ser apresentada cópia simples (impressa) de cada título declarado, constando visivelmente, em cada 

folha entregue, a que alínea do Anexo II ela pertence. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. No 

caso de artigos, livros ou capítulos de livros, deverão ser entregues apenas as páginas solicitadas nos itens 10.9.4 e/ou 

10.9.5 deste edital. 

10.6.1 A Banca Examinadora não reclassificará a indicação feita pelo candidato para a pontuação dos títulos. 

Eventuais perdas de pontos por indicação equivocada serão de responsabilidade do candidato. 

10.6.2 A autenticidade dos documentos apresentados será de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá entregar a declaração de cópias autênticas, constante no Anexo II deste edital, assinada, devendo 

ainda rubricar, obrigatoriamente, todas as páginas entregues. 

10.6.2.1 Havendo dúvida quanto à autenticidade dos documentos, a qualquer tempo, mesmo após a homologação 

do concurso, a UNITINS poderá solicitar os originais dos documentos apresentados em fotocópia para fins de 

comprovação. 

10.6.2.2 Sendo comprovada, a qualquer momento, a falsidade da declaração constante do Anexo II deste edital 

e/ou de qualquer um dos documentos entregues, serão imputadas ao candidato as sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. Caso a comprovação ocorra no decorrer do certame, o candidato será automaticamente 

eliminado do concurso. 

10.7 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues por terceiros, mediante 

apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração pública com poderes específicos 

para o ato de entrega de títulos, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato. 

10.7.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por ele ou por seu procurador no 

ato de entrega da documentação, bem como a entrega na data e horário previsto neste edital, arcando o candidato 

com as consequências de eventuais erros dele ou de seu representante. 

10.8 Um Título não poderá ser bipontuado. 

10.9 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS. 

10.9.1 Para os títulos relacionados nas alíneas "A", "B" e "C" do Anexo II, deve ser apresentado diploma ou 

certificado, devidamente registrados, expedidos por instituição oficial ou reconhecida conforme legislação 

brasileira. Excepcionalmente, somente para efeito de pontuação na prova de títulos, poderá ser aceita certidão ou 

declaração especificando que a pessoa/candidato concluiu todas as exigências do programa e aguarda a expedição 

do diploma ou certificado de conclusão do curso, conforme prevê a legislação. Em atenção às exigências da alínea 

"C" do Anexo II, os documentos relacionados à alínea "C" somente serão aceitos se indicarem a carga horária ou 

se estiverem acompanhados do histórico escolar. Excepcionalmente, para os títulos das alíneas "A" e "B" do 

Anexo II, também somente para efeito de pontuação na prova de títulos, poderá ainda ser aceita a Ata de Defesa da 

dissertação ou tese, na qual conste que o candidato foi aprovado, sem ressalvas, e faz jus ao título.   

10.9.1.1 A certidão ou declaração mencionada no item 10.9.1 poderá ser emitida pela instância superior da 

instituição, pela coordenação/direção do programa ou ainda pelo departamento responsável pela expedição de 

diplomas da instituição. 

10.9.1.2 Declarações ou certidões que não forem emitidas pelos setores especificados no item 10.9.1.1 ou que não 

comprovem as especificações do item 10.9.1, não serão aceitas como comprovantes aos títulos relacionados nas 

alíneas "A", "B" e "C" do Anexo II. 

10.9.1.3 A certidão, a declaração e a Ata de Defesa, mencionadas no item 10.9.1, só serão aceitas se tiverem sido 

emitidas a partir de dezembro de 2021. 

10.9.1.4 Para fins de pontuação na Avaliação de Títulos, diplomas e certificados expedidos no exterior, somente 

serão considerados com reconhecimento oficial de Instituição de Ensino Superior do Brasil. 

10.9.1.5 Para efeito de posse no cargo, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os diplomas ou 

certificados, devidamente registrados, expedidos por instituição oficial ou reconhecida conforme legislação 

brasileira, em conformidade com o item 2.3.6 deste edital, não sendo aceitas para a posse as exceções previstas no 

item 10.9.1. 

10.9.2 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alíneas “D” e “E” do Anexo II, o candidato 

deverá apresentar cópia do diploma de graduação e/ou pós-graduação e atender a uma das seguintes opções: 
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a) apresentar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS - e declaração/certidão/contrato de trabalho que 

informe o período (com início e fim, se for o caso)
1
, nível de escolaridade e a espécie do serviço realizado, com a descrição 

das atividades desenvolvidas, quando realizado na área privada; 

b) apresentar declaração/certidão/contrato de trabalho que informe o período (com início e fim, se for o caso)
3
, nível de 

escolaridade e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, quando realizado na área pública; 

c) apresentar contrato de prestação de serviços ou Recibo de Pagamento Autônomo/RPA, e declaração/certidão que informe o 

período (com início e fim, se for o caso)
1
, nível de escolaridade e a espécie do serviço realizado, com a descrição das 

atividades desenvolvidas, no caso de serviço prestado como autônomo. 

10.9.2.1 As declarações e certidões mencionadas nas opções “a” e “b” do item 10.9.2 deverão ser emitidas por 

setor de pessoal, de recursos humanos (ou setor equivalente) ou pelo dirigente máximo da Instituição. Poderão, 

ainda, ser aceitas declarações e certidões emitidas pela chefia imediata ou coordenação/direção do setor. 

10.9.2.2 A declaração mencionada na opção “c” do item 10.9.2 deverá ser emitida pelo contratante.  

10.9.2.3 Para fins de pontuação na Avaliação de Títulos, não será considerado como atividade profissional ou 

exercício de magistério, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo. 

10.9.2.3.1 Ainda para fins de pontuação na Avaliação de Títulos, não será considerado como exercício de 

magistério (Alínea “E” do Anexo II) a atividade de tutoria, podendo esta ser pontuada na alínea “D”. 

10.9.2.4 Excepcionalmente, para fins de pontuação na Alínea “D” do Anexo II, o exercício da atividade de 

advocacia poderá ser comprovado conforme dispõe o Art. 5º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 

OAB, em seu parágrafo único, bastando uma das 3 (três) opções. 

10.9.3 A comprovação de aprovação em concurso público, alínea "F" do Anexo II, deverá ser feita por meio de 

apresentação de certidão/declaração, que informe o concurso, o nível de escolaridade e o cargo no qual o 

candidato foi aprovado, expedida pelo dirigente máximo ou pelo setor de pessoal (ou setor equivalente) da 

respectiva Instituição, ou por meio de apresentação de cópia do Diário Oficial, da Instituição correspondente, que 

especifique o concurso, o nível de escolaridade e o cargo no qual o candidato foi aprovado. 

10.9.3.1 Não será considerado Concurso Público, seleção simplificada constituída apenas de avaliação de títulos 

e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas. 

10.9.4 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea “G” do Anexo II, o candidato deverá 

entregar cópia legível das páginas contendo: 

a) introdução ou parte do artigo que comprove a autoria do texto; 

b) indicação do ISSN ou DOI da publicação; 

c) comprovação da data de publicação. 

10.9.5 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado nas alíneas “H” e “I” do Anexo II, o candidato 

deverá entregar cópia legível das páginas contendo: 

a) corpo editorial e/ou dados da editora;  

b) resumo ou introdução que comprovem a autoria do texto; 

c) indicação do ISSN ou ISBN ou DOI da publicação; 

d) comprovação da data de publicação. 

10.9.6 Para comprovação dos títulos relativos às alíneas “J”, “K”, “L” e “M” do Anexo II, deverá ser apresentada 

cópia das atas de defesa ou Declaração/Certidão do Programa. 

10.9.7 Todo documento expedido em língua estrangeira, exceto aqueles relacionados nas alíneas “G”, “H” e “I” do 

Anexo II, somente será aceito quando traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

10.9.8 O prazo previsto em cada título do Anexo II, alíneas “D” e “E” (10 anos), deverá ser contado a partir de 

dezembro de 2012. Em relação às alíneas, de “F” a “M” (5 anos), a contagem deverá ser a partir de dezembro de 

2017. 

11  DOS PROCEDIMENTOS NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

11.1 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de provas. O candidato deverá observar 

rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgados na 

Internet, no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. 

                                                 

 
3Apresentar declaração que comprove que o candidato está em atividade até a presente data. 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 29BDAD9E013619BC

http://www.unitins.br/concursos/publico


 
 

Página 12 de 83 
EDITAL N° 001/2022–COCPD/UNITINS / ABERTURA / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

11.2 No dia de realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de uma 

hora do horário determinado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em 

material transparente, e de documento de identidade original. 

11.2.1 Os portões dos prédios onde se realizará a prova escrita serão fechados, impreterivelmente, 10 minutos 

antes do início das provas. O candidato que chegar após o fechamento dos portões terá vedada sua entrada no 

prédio e será automaticamente eliminado do concurso. 

11.2.2 O candidato que adentrar ao prédio de realização da prova escrita, conforme o item anterior, deverá, 

impreterivelmente, estar na sala/recinto de aplicação até o início das provas; caso não esteja a tempo na 

sala/recinto, mesmo estando dentro do prédio, será eliminado do concurso. 

11.3 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, 

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 

11.3.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de 

ocorrência, em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias. 

11.3.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; títulos eleitorais; CPF; carteira 

nacional de habilitação (modelo antigo, sem foto); carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. Não será aceita cópia do documento de 

identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.  

11.3.2.1 Também não serão aceitos documentos digitais apresentados em equipamentos eletrônicos (como 

telefones celulares, tablets, etc) uma vez que o documento de identidade deve ficar disponível durante todo o 

período de prova e o porte de equipamento eletrônico é proibido (conforme itens 11.11 e 11.12 deste edital). 

11.4 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento original de identidade, na forma 

definida no item 11.3 deste edital, será automaticamente excluído do concurso. 

11.5 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora do espaço físico predeterminado em edital ou em comunicado. 

11.6 O não comparecimento à Prova Escrita e/ou à Prova Didática implicará na eliminação do candidato. Não haverá 

segunda chamada para as provas. 

11.7 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na 

Lei Federal n.º 10.826/2003 e suas alterações. O candidato que for amparado pela citada lei e que necessite fazer as provas 

armado, deverá solicitar atendimento diferenciado, conforme item 4.1.2 deste edital. 

11.8 A Comissão Organizadora do Concurso recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 

11.12, no dia de realização da prova escrita. A Comissão não ficará responsável pela guarda destes objetos. 

11.9 A Comissão Organizadora do Concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de documentos, objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados ou por eventual não/mal 

funcionamento. 

11.10 Durante a realização da prova escrita, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras, manuais, dicionários, 

impressos, anotações ou qualquer material semelhante. O candidato não poderá realizar qualquer espécie de consulta, a 

partir do ingresso na sala/recinto de aplicação de provas, sob pena de eliminação no concurso. 

11.11 Se for constatado que, durante a prova escrita, o candidato esteja de posse (mesmo que desligado) de qualquer um 

dos objetos descritos no item 11.12, ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11.12 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso, o candidato que, durante a realização da 

prova escrita: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

c) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, telefone celular, gravador, receptor e/ou 

pagers, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, e/ou que se comunicar com 

outro candidato; 

d) for surpreendido portando (mesmo que desligado) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone 

celular, relógio de qualquer espécie, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, 

gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle 

de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, 

tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda borracha com capa ou material semelhante, lapiseira/grafite e/ou 
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caneta fabricada em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica) 

e qualquer tipo de carteira ou bolsa; 

e) utilizar corretivo líquido na prova escrita ou qualquer meio de identificação nominal na prova escrita; 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 

presentes ou com os demais candidatos; 

g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

i) ausentar-se da sala sem autorização prévia, a qualquer tempo, portando o material das provas; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 

etapa/fase do concurso público; 

m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou digitais; 

n) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos com suas anotações originais; 

o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento diferenciado, 

conforme previsto no item 4.1.2 deste edital; 

p) não permitir ser submetido ao detector de metal. 

11.13 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso, o candidato que, durante a realização da 

prova didática: 

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 

b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

c) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 

presentes ou com os demais candidatos; 

d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 

etapa/fase do concurso público; 

f) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou digitais; 

g) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento diferenciado, 

conforme previsto no item 4.1.2 deste edital; 

h) não permitir ser submetido ao detector de metal. 

11.14 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo 

tentativa de fraude. 

11.15 Durante a realização de todas as provas poderá ser adotado o procedimento de identificação civil do candidato, 

mediante verificação do Documento de Identidade (original), coleta da assinatura e das impressões digitais. O candidato 

que se negar a ser identificado terá suas provas anuladas e, com isso, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11.15.1 Os candidatos também poderão ser submetidos à revista magnética durante a realização do certame, 

inclusive no ingresso e retorno dos banheiros. 

11.16 Quando, na realização das provas ou após a sua aplicação, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas, e ele será 

automaticamente eliminado do concurso. 

11.17 Não será permitido ao candidato fumar durante o período de realização das provas. 

11.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 

afastamento de candidato da sala de prova. 

11.19 Nos dias de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 

e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. 

12 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E NOMEAÇÃO 

12.1 A Nota Final do concurso (NFC), será obtida pela seguinte fórmula: NFC=[(NPE*0.7)+(NPD*0.7)+(NT*0.6)]/2. 
Sendo: NPE (Nota da Prova Escrita); NPD (Nota da Prova Didática); e NT (Nota da Avaliação de Títulos). 

12.1.1 Os candidatos serão ordenados por câmpus/curso/código de vaga, de acordo com os valores decrescentes 

das Notas Finais no Concurso (NFC). 

12.1.2 Todos os cálculos utilizados para obter a Nota Final dos candidatos serão considerados até a segunda casa 

decimal após a vírgula, arredondando-se para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 

cinco. 

12.1.3 Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) na Prova Escrita (PE) e/ou na Prova 

Didática (PD), ou que não ficar classificado para a 2ª Etapa do certame. 
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12.1.4 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem Nota da Prova Didática (NPD) e Nota da 

Prova Escrita (NPE) igual ou superior a 6,0 (seis). 

12.2 Em caso de empate na Nota Final do Concurso, terá preferência, o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso, dando-se preferência ao de idade mais elevada; 

b) obtiver maior nota na Prova Escrita; 

c) obtiver maior nota na Prova Didática; 

d) obtiver maior pontuação na Avaliação de Títulos; 

e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com idade mais elevada. 

12.2.1 Para efeito de desempate na classificação da 1ª Etapa (Prova Escrita), serão considerados os critérios das 

alíneas "a" e "e" do item anterior. 

12.3 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, levando em 

consideração o número total de vagas do concurso, o número de vagas destinadas à ampla concorrência (AC) e a 

quantidade de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD), conforme quadro abaixo: 

QUADRO II 

Ordem de Nomeação Cadastro Utilizado 

1ª a 132ª Vaga (Reserva Imediata) Conforme Anexo I deste edital 

133ª a 140ª Vaga AC 

141ª Vaga PcD 

12.3.1 As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito, oriundas de candidatos que não tomarem posse, 

as vagas provenientes de exoneração de candidatos que não entrarem em exercício neste certame, e as vagas 

oriundas de vacância do cargo ocupado por candidatos nomeados neste mesmo certame, não serão computadas 

para efeito de reserva de vagas, pelo fato de não resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas, sendo as 

mesmas ocupadas pelo cadastro inicialmente previsto no edital. 

12.3.2 O candidato aprovado/classificado, dentro do prazo para posse, ou até mesmo antes de sua nomeação, 

poderá solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação do código de vaga que concorreu. 

13 DOS RECURSOS. 

13.1 Os resultados provisórios serão publicados no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, de acordo com 

o cronograma geral (Anexo IV deste edital). 

13.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório das provas ou do concurso, disporá do prazo 

previsto no cronograma geral (Anexo IV). O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Organizadora do Concurso 

Público Docente – COCPD, na forma do item 13.3 deste edital. 

13.2.1 O resultado dos recursos será divulgado nas datas previstas no cronograma geral (Anexo IV), no 

endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico. Não serão encaminhadas respostas individuais aos 

candidatos. Porém, será disponibilizada cópia da resposta do seu recurso, aos candidatos que solicitarem 

diretamente à Comissão Organizadora do Concurso. 

13.3 O(s) recurso(s) contra os resultados provisórios deve(m) ser encaminhados exclusivamente via internet, mediante 

sistema específico que será disponibilizado no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico, obedecendo ao 

prazo estabelecido no cronograma geral (Anexo IV). 

13.3.1 No espaço reservado à justificativa do recurso contra a avaliação da prova escrita, fica VEDADA 

QUALQUER IDENTIFICAÇÃO (nome do candidato ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de 

não conhecimento do recurso. 

13.4 Para fins de elaboração de recurso(s), o candidato que desejar solicitar cópias das suas atas de avaliação, da sua prova 

escrita e da gravação da sua prova didática, deverá fazer tal solicitação até às 17h do primeiro dia após a divulgação do 

resultado provisório, a mesma deverá ser feita via e-mail cocpd@unitins.br. As cópias solicitadas após este prazo, só serão 

disponibilizadas após o término do prazo para recurso(s). 

13.4.1 Não serão disponibilizadas aos candidatos ou a terceiros, para fins de elaboração de recursos, cópias das 

atas de avaliação das provas, provas ou qualquer material de outros candidatos. 

13.5 Não será aceito recurso via e-mail, fax, postal, via presencial, tampouco será aceito recurso extemporâneo. Somente 

serão aceitos os recursos encaminhados na forma do item 13.3. 
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13.6 O parecer final da Banca Examinadora somente poderá ser recusado à vista de irregularidade e/ou inobservância das 

normas pertinentes ao Concurso, que o tornem eivado de vícios, conforme decisão fundamentada da Comissão 

Organizadora do Concurso Público Docente – COCPD, da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, que poderá 

propor a anulação do Concurso para a vaga equivalente. 

13.7 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e especificações 

estabelecidas neste edital ou em outros editais que vierem a ser publicados. 

13.8 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1  A qualquer tempo, poder-se-á anular ou rever a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que 

verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas provas ou em documentos apresentados. 

14.2 O candidato aprovado no Concurso será empossado na UNITINS e ingressará na carreira de Professor Universitário 

vigente no momento de sua posse. 

14.3 As despesas decorrentes da participação em todas as etapas/fases e em todos os procedimentos do Concurso Público 

correrão por conta do candidato, que não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento de despesas. 

14.4 Ao tomar posse, o candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 36 

meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. 

14.4.1 Durante o prazo de estágio probatório, acrescido de igual período, ao candidato aprovado neste certame 

fica vedada a possibilidade de remoção entre câmpus da UNITINS. 

14.5 Os candidatos empossados ficarão submetidos ao regime de trabalho descrito no código de vaga para o qual foram 

aprovados, conforme Anexo I deste edital. 

14.5.1 A jornada de trabalho deve ser adequada à necessidade do curso, podendo ser no turno diurno e/ou noturno. 

14.5.2 Considerando a necessidade da Instituição, as aulas poderão ser ministradas em ofertas especiais, fora do 

período letivo regular. 

14.6 A descrição da(s) área(s) de conhecimento (Anexo I deste edital) será objeto de atuação do professor junto ao curso, 

obedecendo às necessidades e ao interesse da Instituição. 

14.7 O Concurso será realizado para o exato número de vagas a serem providas. 

14.8 Será homologada e publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins a relação dos candidatos aprovados no 

certame. 

14.9 O extrato do edital de Abertura do Concurso Público, suas retificações e o edital de Homologação do Resultado Final, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.unitins.br/concursos/publico.  

14.9.1 Este edital, suas retificações, as publicações/editais referentes à solicitação de isenção, confirmação das 

inscrições, atendimento diferenciado, locais de provas, bancas examinadoras, resultados provisórios, recursos 

impetrados e resultado final, serão publicados somente no endereço eletrônico www.unitins.br/concursos/publico.  

14.9.2 Todos os comunicados, documentos e avisos disponibilizados em murais, página eletrônica e nas instruções 

de prova terão força de edital. 

14.9.3 A validade do Concurso será de 2 (dois) anos, contada a partir da publicação do edital de Homologação dos 

Resultados no Diário Oficial do Estado do Tocantins, podendo ser prorrogada por igual período, conforme art. 37º, 

inciso III, da Constituição Federal. 

14.10 Os candidatos que vierem a ser nomeados e empossados estarão sujeitos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

do Estado do Tocantins, vigente na data da posse, e ao Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS, do Quadro dos 

Docentes da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS. 

14.11 A posse fica condicionada à aprovação de uma inspeção médica a ser realizada por Junta Médica designada para esse 

fim e ao atendimento das condições constitucionais e legais. No ato da posse deverão ser apresentados todos os documentos 

e formulários solicitados por meio de edital/portaria de convocação, bem como: compatibilidade de vínculo em cargo 

público, em regime de 20 horas semanais ou 40 horas semanais, conforme Anexo I deste edital. 

14.12 O candidato deverá manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como seus telefones de contato, 

enquanto estiver participando deste concurso e, caso seja aprovado ou classificado, até que se expire o prazo de validade do 

concurso. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seus dados para 

contato. As atualizações devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico cocpd@unitins.br. 
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14.13 Todos os horários estabelecidos neste edital terão como referência o horário oficial do estado do Tocantins. 

14.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público Docente – COCPD, da 

Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS. 

14.15 Legislação e alterações em dispositivos legais e normativos posteriores à data de publicação deste edital não serão 

objetos de avaliação nas provas do Concurso. 

15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO 

15.1 As vagas, o regime de trabalho, a formação exigida, a área de conhecimento, bem como os objetos de avaliação, 

constam do Anexo I deste edital. 

 

 

 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor
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EDITAL N° 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

ANEXO I – DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, FORMAÇÃO, ÁREAS E OBJETOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. VAGAS PARA PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – Titulação Mínima Exigida: Mestrado. 

1.1 CÂMPUS DA VAGA: ARAGUATINS 

CURSO: LETRAS / PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/001 

Ampla 

Concorrência: 

 

Cadastro  

Reserva 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

40 Horas 

Graduação em Letras  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Leitura e Produção 

Textual. 

2. Fundamentos e 
Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa. 

3. Abordagens 
Metodológicas do Ensino - 

Aprendizagem da Língua 

Portuguesa e Literaturas. 
4. Literatura Infanto-

juvenil. 

1. Relações textuais, contextuais e intertextuais. 
2. Coerência e coesão textuais. 

3. Gêneros e tipologias textuais. 

4. As Práticas Pedagógicas e o Ensino da Literatura. 
5. Linguagens artísticas e práticas pedagógicas: criatividade, expressividade e 

interdisciplinaridade. 

6. Prática Pedagógica da Literatura para Formação do Professor. 
7. A produção de textos na escola: as metodologias de ensino e as estratégias 

avaliativas. 

8. Literatura infantojuvenil e suas múltiplas possibilidades. 
9. Literatura infantojuvenil no Brasil: de Monteiro Lobato à 

contemporaneidade. 

10. Leitura Literária e Formação de Leitores. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 01 Total: 04 Total: 04 

 

CURSO: LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/002 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Letras  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Língua Portuguesa. 
2. Linguística. 

1. Abordagens formais e funcionais no estudo de línguas. 

2. Aquisição de linguagem: perspectivas teóricas. 
3. O conceito de língua e linguagem em Saussure e Benveniste. 

4. Nível fonético e fonológico da análise linguística. 

5. Nível morfossintático de análise linguística. 
6. Semântica e Pragmática: delimitando os campos. 

7. Sociolinguística: aspectos teórico-metodológicos. 

8. Texto e textualidade: fatores pragmáticos, semânticos e formais. 
9. Linguística aplicada e o ensino de línguas. 

10. Letramento escolar em diferentes contextos. 
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CURSO: LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/003 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Letras  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Teoria da Literatura. 

2. Literatura Portuguesa. 

3. Literaturas de Expressão 
Portuguesa. 

4. Literatura Comparada. 

1. Conceitos e funções da literatura. 

2. Camões e Pessoa: diálogos entre Os Lusíadas e Mensagem. 

3. A ficção portuguesa do século XIX. 
4. A poesia portuguesa do fim-de-século XIX. 

5. O Neo-Realismo português e suas reverberações. 

6. Tendências da poesia portuguesa contemporânea de autoria feminina. 
7. A condição pós-colonial nas literaturas africanas de língua portuguesa. 

8. Tendências estéticas da poesia africana de língua portuguesa 

contemporânea. 
9. A escrita de autoria feminina nas literaturas africanas de língua portuguesa. 

10. Narrativa e intermidialidade. 

 

CURSO: LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/004 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Letras 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Crítica Literária. 

2. Literatura Brasileira. 
3. Estudos sobre o 

Letramento. 

1. Crítica e historiografia literária brasileira. 

2. Produção cultural nos séculos XVII e XVIII. 
3. Ficção literária brasileira do século XIX. 

4. Poesia brasileira do século XIX. 

5. Dramaturgia brasileira. 
6. Modernismos brasileiros. 

7. Ficção brasileira contemporânea. 

8. Poesia brasileira contemporânea. 
9. Formação do leitor literário. 

10. Teorias da leitura e letramento literário. 
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CURSO: LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/005 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Letras 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Língua Espanhola. 

1. La variedad lingüística del español para la enseñanza en contexto 

universitário. 

2. Aspectos fonéticos y fonológico en lengua española. 
3. Las políticas lingüísticas en la enseñanza de lengua española en Brasil. 

4. El uso del texto literario en la clase de español lengua extranjera. 

5. La expresión de impersonalidad en español. 
6. La enseñanza del español para fines específicos: español instrumental. 

7. La inversa asimetría entre la gramática del español y la del portugués: el uso 

del pronombre átono. 
8. Los géneros textuales en la enseñanza del español como lengua extranjera: 

lectura y escrita. 

9. Gramática comunicativa: el análisis lingüístico y la enseñanza. 
10. Las relaciones de contraste entre português y español em las perspectivas 

morfosintáctica y semântico-pragmática. 
 

CURSO: LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/006 01 03 03 40 Horas 
Graduação em Letras 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Literatura de Expressão 

Hispano-americana. 

2. Abordagens 
Metodológicas do Ensino - 

Aprendizagem da Língua 

Espanhola e Literaturas. 
3. Literatura Espanhola. 

1. Siglo de Oro Español: Poesía, Teatro, Narrativa. 

2. Romanticismo, Realismo, Naturalismo em la narrativa española. 
3. Vanguardias, Literatura de la pós-guerra em España. 

4. Las corrientes realista, naturalista y decadentista em la narrativa hispano-

americana del siglo XIX. 
5. Formas narrativas contemporáneas de la literatura hispano-americana. 

6. Historia y ficción en la narrativa hispano americana. 

7. La expresión femenina en la literatura hispanoamericana. 
8. El teatro en lengua española en el siglo XX. 

9. Las TICS en la enseñanza de español en el contexto universitario brasileño. 

10. El uso del texto literario en la clase de español lengua extranjera. 
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CURSO: PEDAGOGIA / LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/007 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Pedagogia ou 
Graduação em História ou 

Graduação em Filosofia ou 

Graduação em Geografia ou 
Graduação em Ciências Sociais  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. História da Educação. 

2. Fundamentos Históricos, 
Sociológicos e Filosóficos 

da Educação. 

3. Filosofia da Educação. 
4. Fundamentos e 

Metodologia do Ensino de 

História. 
5. Fundamentos e 

Metodologia do Ensino de 

Geografia. 
6. Política Educacional. 

1. A educação no Brasil: período republicano, Estado Novo e Ditadura Militar. 

2. A educação brasileira nas últimas décadas do século XX e no início do 

século XXI. 
3. Paradigmas, tendências e concepções filosóficas da Educação. 

4. Desafios contemporâneos da Filosofia da Educação. 

5. Movimentos sociais e atores na escola. 
6. Interculturalidade, alteridade e multiculturalidade na Educação. 

7. Abordagens sociológicas do sucesso e do fracasso escolar. 

8. Relações de gênero, cidadania e Educação. 
9. Desafios e possibilidades do ensino de História no Brasil. 

10. As tendências da Geografia e os fazeres didáticos em sala de aula. 

 

CURSO: PEDAGOGIA / LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/008 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Pedagogia ou 

Graduação em Letras 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos e 
Metodologia da Educação 

Especial. 

2. Política Educacional. 
3. Dificuldades de 

Aprendizagem Escolar. 

4. Educação e Políticas de 
Inclusão. 

1. Aspectos históricos, bases teóricas e legais da educação especial. 
2. Dificuldades de aprendizagem: conceituação. 

3. Políticas de educação inclusiva para a formação de professores. 

4. Práticas pedagógicas inclusivas. 
5. Legislação brasileira sobre Educação Especial. 

6. Educação, política e inclusão.  

7. Avaliação na educação especial inclusiva. 
8. Acessibilidade e tecnologia assistiva. 

9. Avaliação e atendimento pedagógico para o aluno com dificuldades de 

aprendizagem. 
10. Educação inclusiva: contextos sociais. 
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CURSO: PEDAGOGIA / LETRAS. 

Código de 

Vaga 

N° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

Nº de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/0128 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Letras: Libras ou 

Graduação em Letras: Libras/Língua Portuguesa 
como segunda língua 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área  

1. Língua Brasileira de 

Sinais: Libras. 

1. A Língua Brasileira de Sinais e a educação bilíngue no Brasil. 

2. Legislação Brasileira sobre Educação de Surdos e Libras. 
3. Aspectos linguísticos da Libras: fonologia, morfologia e sintaxe. 

4. Abordagens educacionais para Surdos. 

5. Metodologia de Ensino de Libras como L2 (segunda língua). 
6. Políticas públicas para Educação do Surdo brasileiro. 

7. O papel do tradutor/intérprete de Libras – Língua Portuguesa – Libras no 

processo educacional e interação do aluno surdo. 
8. Aspectos linguísticos da Libras: fonologia; semântica e pragmática. 

9. Identidade e Cultura do sujeito surdo. 

10. O ensino de Libras no Ensino Superior. 

 

 

CURSO: PEDAGOGIA / LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/009 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Psicologia 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1.Psicologia da Educação.  

2. Psicologia da 

Aprendizagem.  

1.Principais transtornos de aprendizagem. 

2.As contribuições da Psicologia à Educação. 

3.O debate Piaget/Vygotsky e as Políticas Educacionais. 

4.Teorias psicológicas do desenvolvimento e aprendizagem. 

5.Fenômenos psicológicos constituintes do processo educativo. 

6.Aprendizagem e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 

7.Psicologia aplicada à Educação e seu papel na formação do professor. 

8.Problemas de aprendizagem e possibilidades de intervenção pedagógica. 

9.Princípios psicológicos do desenvolvimento humano e o processo ensino x 

aprendizagem. 

10.O impacto das tecnologias da informação e da comunicação no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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CURSO: PEDAGOGIA / LETRAS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/010 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou  

Graduação em Ciências da Computação ou  
Graduação em Sistema de Informação ou  

Graduação em Engenharia da Computação ou  

Graduação em Análise de Sistema ou  
Graduação em Tecnologia da Informação ou  

Graduação em Tecnologia em Processamento de 

Dados ou  
Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Tecnologia da 

Informação. 

2. Informática para 

Administradores. 
3. Sistema de Informação 

Gerencial – SIG. 

1. O valor da informação para a gestão das organizações. 

2. Abordagens e aplicação da Teoria Geral dos Sistemas nas organizações. 

3. Abordagens e características dos processos e informações em níveis 
operacional, tático e estratégico. 

4. Estruturação, implementação e avaliação dos Sistemas de Informações 

Empresarial. 
5. Arquitetura Corporativa Orientada a Serviços. 

6. Governança de projetos de Tecnologia da Informação - Frameworks. 

7. Alinhamento estratégico das organizações com a Tecnologia da Informação. 
8. Gestão e características dos profissionais e equipes de Tecnologia da 

Informação. 

9. Gestão da inovação nas organizações. 
10. Infraestrutura de tecnologia da informação. 

 
 

CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/011 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Pedagogia  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Pesquisa na Prática 

Pedagógica. 

2. Currículos e Programas. 
3. Organização e Gestão 

Educacional. 

4. Fundamentos e 
Metodologia da Educação 

de Jovens e Adultos. 

1. O estágio e a prática pedagógica. 

2. Aspectos Legais do Estágio Supervisionado e suas contribuições para a 

formação docente. 
3. O espaço pedagógico-escolar e sua inserção no contexto socioeducativo. 

4. O Estágio Supervisionado e suas contribuições para a formação e 

construção da identidade profissional. 
5. Teorias do Currículo e os reflexos no ensino. 

6. Princípios Básicos da Avaliação no Processo de Aprendizagem. 

7. A gestão educacional no Brasil: desafios contemporâneos. 
8. A formação técnica e política do educador para atuação na educação de 

jovens e adultos. 

9. Educação de Jovens, Adultos e Idosos: sujeitos e diversidades. 

10. Educação de Jovens, Adultos e Idosos: alfabetização, letramento e o 

direito de aprender. 
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CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/012 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Pedagogia  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos, Processos 

e Métodos da 

Alfabetização. 

2. Fundamentos da 

Educação Infantil. 
3. Fundamentos e 

Metodologia do Ensino de 

Ciências. 

1. Práticas Pedagógicas de Alfabetização e Letramento. 
2. O processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

3. Paradigmas pedagógicos de leitura e escrita. 

4. A aquisição da leitura e da escrita e de seus contextos de uso. 

5. Concepções de infância e de criança. 

6. A educação infantil: histórico, legislação educacional e políticas públicas. 

7. Contribuições teóricas e implicações curriculares, metodológicas e 
avaliativas na educação infantil. 

8. Concepções e orientações para educação infantil: os referenciais 

curriculares. 
9. O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

10. Princípios teóricos e práticos para o ensino de Ciências. 

 
 

CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/013 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Pedagogia ou 

Graduação em Artes ou 

Graduação em Educação Física 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área  

1. Fundamentos e 

Metodologia do Ensino das 

Artes. 
2. Educação e Processos 

não Escolares. 

3. Jogos, Recreação e 
Educação. 

4. Projetos Educacionais. 

1. Políticas públicas para o ensino da arte. 

2. As tendências no Ensino da Arte no Ensino Fundamental. 
3. Arte como estudo das representações culturais. 

4. Interfaces entre a arte educação, a didática e a pesquisa na formação de 

professores. 
5. Conceitos de recreação e sua importância no contexto social. 

6. A brincadeira no desenvolvimento da criança. 

7. Jogos, brinquedos e brincadeiras na educação básica. 
8. Jogos e brincadeiras e a produção do conhecimento na organização 

disciplinar. 

9. Fundamentos teórico-práticos para elaboração de projetos educacionais. 

10. Integração entre projeto e currículo escolar. 
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CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/014 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Pedagogia  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Didática. 
2. Avaliação do 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem. 

3. Avaliação do Ensino – 

Aprendizagem. 

4. Organização do Trabalho 
Pedagógico na Educação 

Infantil. 

5. Fundamentos de Política 
e Legislação Educacional 

Brasileira. 

1. A didática e sua trajetória em uma perspectiva histórico-crítica da educação. 

2. Fundamentos históricos da educação brasileira. 

3. Teoria e prática pedagógica: práxis, emancipação e formação do educador. 
4. Conceitos, concepções e funções da avaliação. 

5. As práticas pedagógicas no ensino de crianças pequenas. 

6. A pedagogia histórico-crítica e o trabalho pedagógico do educador. 
7. As práticas pedagógicas preconizadas pelas Bases Nacionais Comuns 

Curriculares (BNCC). 

8. As Políticas Educacionais: de Estado ou de Governo e os modelos de gestão 
escolar. 

9. O contexto das Políticas Públicas em Educação no Brasil na perspectiva da 

legislação. 
10. Política de Avaliação no Brasil. 
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1.2 CÂMPUS DA VAGA: AUGUSTINÓPOLIS 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO / ENFERMAGEM / MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/015 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou  
Graduação em Ciências da Computação ou  

Graduação em Sistema de Informação ou  

Graduação em Engenharia da Computação ou  
Graduação em Análise de Sistema ou  

Graduação em Tecnologia da Informação ou  

Graduação em Tecnologia em Processamento de 
Dados ou  

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Tecnologia da 

Informação. 

2. Informática para 
Administradores. 

3. Sistema de Informação 

Gerencial – SIG. 

1. O valor da informação para a gestão das organizações. 

2. Abordagens e aplicação da Teoria Geral dos Sistemas nas organizações. 
3. Abordagens e características dos processos e informações em níveis 

operacional, tático e estratégico. 

4. Estruturação, implementação e avaliação dos Sistemas de Informações 
Empresarial. 

5. Arquitetura Corporativa Orientada a Serviços. 

6. Governança de projetos de Tecnologia da Informação - Frameworks. 
7. Alinhamento estratégico das organizações com a Tecnologia da Informação. 

8. Gestão e características dos profissionais e equipes de Tecnologia da 

Informação. 
9. Gestão da inovação nas organizações. 

10. Infraestrutura de tecnologia da informação. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/016 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Psicologia  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Psicologia 

Organizacional. 
2. Psicologia Jurídica. 

1. Gestão de Pessoas e seus pilares. 
2. Psicologia em interface com a Justiça. 

3. Psicologia Jurídica e Direito de Família. 

4. Psicologia Jurídica e Direitos Humanos. 
5. Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

6. Psicologia do Comportamento Organizacional. 
7. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. 

8. Psicologia Jurídica: especialidade da ciência psicológica. 

9. Atuação do Psicólogo em diferentes tipos de Organizações. 

10. Cultura organizacional e a produção de subjetividades no mundo do 

trabalho. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/017 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Economia  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Economia e Mercado de 

Capitais. 

1. Fundamentos da economia. 

2. Teoria microeconômica. 

3. Teoria macroeconômica. 

4. Conceito e Cálculo dos Agregados do Setor Real da Economia. 

5. A economia Nacional e suas relações internacionais. 

6. As questões-chave da Economia. 
7. Principais conceitos do mercado de capitais. 

8. Bolsa de valores nacional e internacional. 

9. Caracterização e análises de ações. 
10. Ambiência do sistema financeiro. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/018 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos da 

Contabilidade. 

2. Teoria da Contabilidade. 

1. Características e objetivos da informação contábil financeira. 

2. Princípios da contabilidade. 
3. Balanço patrimonial. 

4. Demonstrações de resultados e relatórios contábeis. 

5. Caracterização e aspectos do patrimônio líquido das empresas. 
6. Contabilidade dos estoques. 

7. Investimentos e operações financeiras. 
8. Ativo imobilizado e ativo intangível. 

9. Patrimônio e resultado. 

10. Tecnologias e Sistemas de Informações Contábeis. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/019 01 03 03 40 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Análise das 
demonstrações contábeis. 

2. Contabilidade gerencial. 

1. Panorama das demonstrações contábeis. 
2. Balanço patrimonial e DRE. 

3. Análises horizontal e vertical. 

4. Índices de liquidez e endividamento. 

5. Índices de rentabilidade e rotatividade. 

6. Ciclos operacional, financeiro, econômico, análise do capital de giro e fluxo 

de caixa. 
7. A informação contábil gerencial como apoiador dos processos de tomada de 

decisão. 

8. Aplicando à estratégia e Balanced Scorecard nas organizações. 
9. Utilização dos custos para o processo decisório. 

10. Indicadores de desempenho nas organizações e compliance. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/020 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Pública. 

2. Contabilidade 

Ambiental. 
3. Contabilidade Social. 

4. Contabilidade no 
Agronegócio. 

1. Fundamentos da contabilidade pública. 
2. A elaboração e execução das peças orçamentárias brasileiras. 

3. Licitações, contratos e convênios. 

4. Governança na gestão pública. 
5. Auditoria, tomadas e prestações de contas. 

6. Fundamentos da contabilidade ambiental e social. 

7. As relações da contabilidade com o desenvolvimento sustentável nas 
organizações. 

8. Balanço da Transparência Corporativa. 
9. Fundamentos da contabilidade no agronegócio. 

10. Mercados financeiros na perspectiva do agronegócio. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/021 01 03 03 40 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Fiscal e 
Tributária. 

2. Auditoria. 

1. Conceitos e características da contabilidade tributária. 

2. Aspectos do sistema tributário brasileiro. 
3. Caracterização dos tributos diretos. 

4. Caracterização dos tributos indiretos. 

5. Sistema público de escrituração digital (SPED). 
6. O Simples Nacional e suas relações com os pequenos negócios. 

7. Os efeitos das normas internacionais na contabilidade tributária e fiscal 

brasileira. 
8. Planejamento tributário. 

9. Fundamentos de Auditoria das Demonstrações Contábeis. 

10. Processo e normas de auditória. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/022 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade de custos. 

2. Ética aplicada à 

contabilidade. 

1. Princípios Contábeis Aplicados a Custos. 

2. Custeio Baseado em Atividades (ABC). 
3. Aplicação de custos diretos e indiretos. 

4. Lucro, margem de Contribuição, e retorno sobre o Investimento. 

5. Características e cálculo do preço de venda. 
6. Relações financeiras e contábeis do Custo/Volume/Lucro. 

7. Apuração das análises de custos para a Tomada de Decisão. 
8. Aspectos gerais do Código de Ética Profissional do Contador (CEPC). 

9. As teorias estruturantes do pensamento ético. 

10. Os princípios e legislações que regem a profissão do contador. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/023 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Perícia Contábil e 

Arbitragem. 

1. Conceito e objetivos da perícia contábil. 

2. Fundamentos da perícia contábil. 

3. Laudos periciais (conceito, estrutura, requisitos e tipos). 
4. Arbitragem, mediação, conciliação e negociação. 

5. Fraude em contabilidade. 

6. Princípio da arbitragem. 
7. O árbitro e seu regime jurídico: requisitos para o exercício da função. 

8. Sentença arbitral e seus requisitos legais. 

9. Arbitragem, falência e recuperação judicial. 
10. Prova pericial e sua função. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/024 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Constitucional. 
2. Prática Constitucional. 

1. Constitucionalismo: Trajetória histórica do constitucionalismo. 
Constitucionalismo francês, britânico e norte-americano. Positivismo. Pós-

positivismo. Neoconstitucionalismo. 

2. Constituição: Classificação, sentidos das constituições e eficácia das normas 
constitucionais. 

3. Direitos e garantias fundamentais: Teoria dos direitos fundamentais. 

4. Constituição e Tratados: Aplicabilidade dos tratados internacionais e 
previsão constitucional. 

5. Direitos e Garantias Fundamentais: Nacionalidade, Direitos políticos e 

Partidos políticos. 
6. Dimensões dos Direitos Fundamentais: Dimensão subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais, Eficácia vertical, horizontal e transversal/diagonal dos 

direitos fundamentais.   
7. Intervenção e Defesa do Estado e instituições democráticas: Intervenção 

federal e Intervenção dos estados nos municípios, Estado de Defesa, Estado de 
Sítio. 

8. Controle da constitucionalidade: Teoria do Controle de Constitucionalidade 

e tipos de controle. 
9. Ordem Econômica e Financeira: Política urbana, agrícola e fundiária e 

reforma agrária.  

10. Teoria Geral dos Tratados Internacionais: A Convenção de Viena de 1969 
no Brasil. Estrutura e classificação dos Tratados. Fase de formação dos 

Tratados. Reservas, emendas e modificações nos tratados multilaterais. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/025 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Civil. 

2. Prática Jurídica no 

Direito Civil. 

1. Vigência, aplicação no tempo e espaço, obrigatoriedade, interpretação e integração das 

leis. 
2. Pessoas naturais: Personalidade, Direitos da Personalidade e Capacidade. 

3. Desconsideração: Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da 

pessoa jurídica e dos sócios. 

4. Fatos Jurídicos: Fatos naturais e Fatos Humanos. 

5. Condição, termo e encargo, existência, eficácia, validade, defeitos e nulidade do 

negócio jurídico. 
6. Atos jurídicos: lícitos e ilícitos, prescrição e decadência. 

7. Obrigações: Obrigações de dar, Obrigações de fazer e de não fazer, Obrigações 

alternativas e facultativas, Obrigações divisíveis e indivisíveis e Obrigações principais e 
acessórias. 

8. Contratos: Interpretação, Extinção e Espécies de contratos regulados no Código Civil. 

9. Direitos Reais: Propriedade, Superfície, Servidões, Usufruto e Uso. 
10. Direito das sucessões: Sucessão legítima, Sucessão testamentária, Inventário e 

partilha. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/026 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito ou 

Graduação em Ciências Sociais ou 

Graduação em Ciência Política ou 
Graduação em Antropologia ou 

Graduação em Sociologia 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Ciência Política e Teoria 
Geral do Estado. 

2. Sociologia Geral e 

Jurídica. 

1. Direitos políticos: aquisição, perda, suspensão, sufrágio, eleição, plebiscito e 
referendo. 

2. Sistemas: majoritário e proporcional, quociente eleitoral e partidário e votos válidos. 

3. Eleitores: Alistáveis e inalistáveis, alistamento obrigatório, facultativo e Domicílio 
eleitoral. 

4. Organização eleitoral: Partidos políticos e federações, propaganda eleitoral, política e 

partidária. 
5. Estado: Organização político-administrativa, poderes, mecanismos de freios e 

contrapesos no Estado. 

6. Sociologia Jurídica: O Direito como ciência, ideologia e a ciência jurídica como 

ciência social. 

7. Análise do Direito: Positivismo, pós-positivismo, marxismo, historicismo e opinião 

pública. 
8. Conflito: social e conflito, função simbólica do Direito considerando a eficácia e 

legitimidade da ordem jurídica.  

9. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação e a relação entre 
Direito e Moral. 

10. Teorias contemporâneas da justiça: O utilitarismo, o liberalismo e libertarismo 

igualitário e o comunitarismo. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/027 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Processual Civil. 

2. Práticas Jurídicas 
Simuladas Civil. 

1. Limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da competência interna 

e da cooperação nacional. Critérios para determinação. Sistemas e distinção. 

2. Sujeitos do processo: Partes, procuradores, capacidade, substituição, representação e 
sucessão. 

3. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, partes, MP e desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. 
4. Litisconsórcio e intervenção de terceiros.  

5. Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais, contagem dos prazos, 
preclusão e comunicações dos atos processuais. 

6. Processo: Formação, suspensão e extinção do processo e do cumprimento de sentença. 

7. Da mediação, autocomposição e arbitragem de conflitos conforme CPC, Lei n. 
13.140/2015 e Lei n. 9.307/1996. 

8. Recursos ordinários em espécie: Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, 

embargos de declaração. 
9. Processo judicial eletrônico: Informatização do processo judicial conforme CPC e Lei 

n. 11.419/2006 (com as alterações decorrentes da Lei n. 14.318/2022). 

10. Procedimentos de jurisdição voluntária: notificação, interpelação, protesto, alienação 
judicial, homologação de extinção consensual da união estável. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/028 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Penal. 

2. Prática Jurídica no 

Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Penal: Fontes do direito penal e princípios aplicáveis ao direito 

penal. 

2. Aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade, a lei penal no 
tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei 

penal. 

3. Teorias do crime: Fato típico, relação de causalidade; superveniência de causa 
independente; relevância da omissão; Ilicitude e excludentes; Imputabilidade penal. 

4. Crime: consumado, tentado, impossível, doloso, culposo e preterdoloso. 

5. Concurso de Crimes. 

6. Concurso de Pessoas. 

7. Penas: espécies de penas; cominação das penas; aplicação da pena; suspensão 

condicional da pena; livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação. 
8. Erro: sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; determinado por terceiro; 

sobre a pessoa; sobre a ilicitude do fato. 

9. Das Penas: aplicação da pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; 
efeitos da condenação; reabilitação. 

10. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal e crimes resultantes de 

preconceitos de raça ou de cor (Lei no 7.716/1989). 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/029 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Direito Processual Penal. 
2. Prática Jurídica no 

Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Processual Penal: princípios; sistemas processuais; lei 

processual penal no tempo, espaço, interpretação e integração da lei processual. 
2. Ação Penal: Jurisdição e Competência. 

3. Ação Civil Ex Delicto, questões e Processos Incidentes. 

4. Medidas Cautelares: de Natureza Real e Pessoal. 

5. Suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, Livramento 

condicional e liberdade provisória. 

6. Relações Internacionais com Autoridade Estrangeira: cartas rogatórias; homologação 
de sentença estrangeira; extradição, expulsão e deportação. 

7. Sujeitos do processo e comunicação dos Atos Processuais. 

8. Procedimentos: comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, especial do 
Tribunal do Júri. 

9. Sentença e outros provimentos judiciais. Coisa julgada. 

10. Nulidades, recursos e ações autônomas de impugnação. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/030 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito do Trabalho. 
2. Direito Processual do 

Trabalho. 

3. Prática Jurídica no 
Direito do Trabalho, do 

Consumidor e 

Previdenciário. 

1. Direito do Trabalho: natureza, conteúdo, fontes e Princípios. 

2. Fundamentos do direito do trabalho: Relação de trabalho, relação de emprego e 

contrato individual de trabalho e suas modalidades. 
3. Jornada de trabalho: conceito, jornadas especiais de trabalho, trabalho noturno e 

extraordinário. Horas in itinere, horas-extras e Intervalos para descanso. 

4. Direito Coletivo do Trabalho: Princípios, sindicalização, negociação coletiva e 
flexibilização, acordo coletivo, convenção coletiva e contrato coletivo de trabalho. 

5. Dissídio coletivo: conceito, classificação, competência, instauração, legitimidade, 

prazo, procedimento, revelia, sentença e ação de cumprimento. 
6. Tutela provisória na Justiça do Trabalho: Tutelas de urgência e de evidência: conceito, 

espécies, pressupostos. Estabilização da tutela provisória. Tutela antecedente e incidente. 

Tutelas satisfativas. 

7. Normas Processuais do Direito do Trabalho: Prescrição e decadência no Direito do 

Trabalho, causas de interrupção, impedimento e suspensão e prescrição intercorrente. 

8. Previdência Social na Constituição Federal. Regimes previdenciários. Noções gerais. 
Princípios. Técnicas de financiamento. 

9. Código de Defesa do Consumidor: Relação de consumo, consumidor por equiparação 

e proteção contratual do consumidor. 
10. Lesividade do consumidor: Vício e fato do produto ou serviço, prescrição e 

decadência no CDC. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/031 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Empresarial. 

2. Direito Administrativo. 

1. O Direito de Empresa no Código Civil: Origem, Evolução, Empresa e empresário, 

estabelecimento e ato empresarial. 

2. Sociedades: não personificada, personificada e seus tipos, transformação, 
incorporação, fusão e liquidação e nome empresarial das sociedades. 

3. Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da pessoa jurídica e 

dos sócios. 
4. Contratos bancários: características, classificação, espécies, interpretação, juros 

remuneratórios e moratórios. 
5. Títulos de crédito: Conceito, características, princípios informadores, classificação dos 

títulos de crédito. 

6. Direito Falimentar: Processo falimentar, recuperação judicial e extrajudicial. 
7. Poderes e deveres dos administradores públicos: Uso e abuso de poder, Poderes 

administrativos, Poder discricionário, Poder hierárquico, Poder disciplinar, Poder 

normativo e Poder de polícia. 
8. Estrutura da Administração: Centralização, descentralização e desconcentração. 

Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Agências. 

9. Serviços públicos: conceito, características, classificação, titularidade (competência), 
princípios, remuneração, usuários, formas de execução. 

10. Ato administrativo: conceito, elementos, requisitos de validade, atributos 

(características), formação e efeitos, classificação, silêncio administrativo, vinculação e 
discricionariedade e espécies de Atos administrativos. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/032 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Introdução ao Estudo do 

Direito. 

2. Filosofia Geral e Jurídica. 

3. História e Antropologia 

Jurídica. 
4. Ética Geral e 

Profissional. 

1. Direito como norma, valor, ciência, ideologia e a ciência jurídica como ciência social. 

2. Direito como ciência: conceito, teorias, Direito Positivo, Natural, Subjetivo. 

3. Interpretação jurídica e métodos de interpretação e integração. 
4. História do Direito: Evolução do direito e sistemas jurídicos comparados, história do 

direito brasileiro. 

5. Antropologia jurídica: Limitações do Direito na resolução de conflitos morais, 

violência e religião e crenças. 

6. A estrutura do Direito: Teoria da norma jurídica, sua divisão estrutural entre regras e 

princípios e o conflito de normas e colisão de princípios. 
7. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação, originalismo e 

principialismo na interpretação constitucional. 

8. Relações jurídicas e as teorias sobre o sistema jurídico, antinomias e lacunas. 
9. Modelos teóricos do Direito: O normativismo de Hans Kelsen e o estudo do Direito e 

Moral. 

10. Ética Geral e profissional: Código de Ética e disciplina da OAB e Estatuto da 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8906/1994). 

 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/033 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Direito Agrário. 
2. Direito Ambiental e 

Urbanístico. 

1. Princípios Gerais de Direito Agrário: Natureza Jurídica e histórico do Direito 
Agrário no Brasil. 

2. Instituto Jurídico Agrário: conceito, dimensionamento e classificação do imóvel 

rural. 
3. Propriedade territorial rural: Terras Públicas e Particulares, Devolutas, instituto da 

Discriminação, Procedimento Discriminatório Administrativo. 

4. Direito Real de Uso: Concessão, usucapião rural e contratos agrários. 
5. Noções gerais da empresa agrária e Aquisição de terras rurais por estrangeiros. 

6. Função ambiental pública e privada: Função social da propriedade e Art. 225 da 

Constituição Federal de 1988. 
7. Direito ambiental constitucional: Meio ambiente como direito fundamental, 

princípios estruturantes do estado de direito ambiental e competências ambientais 

legislativa e material. 
8. Fundamentos do Direito ambiental: Prevenção, precaução, poluidor-pagador e 

usuário-pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional, 

tutela do patrimônio cultural, cooperação, solidariedade, participação e informação, 
uso compatível com a natureza do bem e valorização sustentável. 

9. Política de Regularização: Políticas urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária, 

estudos ambientais e licenciamento ambiental. 
10. Resíduos Sólidos: Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10) e 

Responsabilidade pós-consumo. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/034 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 
Com  

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Direito Administrativo. 
2. Direito Tributário. 

3. Direito Financeiro. 
 

1. A LINDB, seus princípios e a segurança jurídica, no âmbito do direito administrativo 

brasileiro. 

2. A imissão provisória na posse enquanto interferência do Estado na propriedade 
privada. 

3. Os atos administrativos em espécie e as formas de extinção. 

4. O regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 à luz dos mandados de otimização. 
5. Os contratos, em espécie, celebrados pela Administração Pública. 

6. Os bens públicos e as exigências legais para alienação. 
7. As receitas públicas no contexto da dívida ativa. 

8. O ciclo orçamentário e a execução do orçamento público. 

9. A natureza jurídica do orçamento, as mudanças trazidas pela EC. nº 100/2019 e o 
controle de constitucionalidade das peças orçamentárias. 

10. Despesas Públicas e a sua escrituração, restos a pagar e despesas de exercícios 

anteriores. 
 

 

CURSO: ENFERMAGEM / MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/035 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Psicologia 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Psicologia aplicada à 
saúde. 

1. A Psicologia em diálogo com o SUS. 
2. Psicossomática e a linguagem do corpo. 

3. Psicologia da Saúde: uma abordagem biopsicossocial. 

4. Modalidades de atuação do psicólogo na área da Saúde. 
5. A inserção e o trabalho do psicólogo em equipes de saúde. 

6. Papel do Psicólogo nos diferentes níveis de atenção do SUS. 

7. Comportamento e saúde: a psicologia e a prevenção primária. 
8. A psicologia na saúde: da atenção primária à alta complexidade. 

9. Conceitos e contextualização da saúde e saúde mental no Brasil. 

10. Processo de saúde-doença em diferentes contextos que demandam  
a investigação ou intervenção no âmbito da saúde. 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 
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CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/036 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Fisioterapia ou 
Graduação em Medicina ou 

Graduação em Odontologia ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Graduação em Biomedicina ou 

Graduação em Nutrição 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Microbiologia. 

2. Imunologia. 
3. Parasitologia. 

1. Antimicrobianos: Mecanismo de ação e resistência bacteriana. 

2. Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). 

3. Protozoários do sangue e tecidos. 
4. Resposta imune inata e inflamação. 

5. Hipersensibilidades e doenças autoimunes. 

6. Células, órgãos e tecidos envolvidos na resposta imune. 
7. Diagnóstico parasitológico de parasitoses intestinais e teciduais. 

8. Aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da Leishmaniose visceral 

humana. 
9. Técnicas de biologia molecular e investigação das enfermidades parasitárias. 

10. Reações sorológicas para a detecção de anticorpos. 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/037 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Farmácia/Bioquímica 
ou 

Graduação em Biomedicina ou 

Graduação em Farmácia ou 
Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Enfermagem ou  

Graduação em Química ou 
Graduação em Nutrição 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Fundamentos de 
Farmacologia e Bioquímica. 

1. Bioquímica do equilíbrio ácido-básico. 
2. Interpretação de exames laboratoriais. 

3. Aspectos bioquímicos da coagulação sanguínea, da composição do sangue e 

transporte de nutrientes. 
4. Metabolismo das proteínas: correlações clínicas. 

5. Receptores de fármaco e farmacodinâmica. 

6. Aspectos farmacológicos das vias de administração. 
7. Farmacocinética e interações farmacológicas. 

8. Riscos terapêuticos farmacológicos em crianças, idosos, gestantes e lactantes. 

9. Eventos adversos relacionados a administração de medicamentos. 
10. Os marcadores bioquímicos no Infarto Agudo do Miocárdio. 
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CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/038 01 03 03 40 Horas 

 

Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Fisioterapia ou 
Graduação em Odontologia ou 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Graduação em Biomedicina ou  

Graduação em Educação Física ou 

Graduação em Nutrição 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Anatomia Humana, 

Fisiologia e Biofísica e 
Patologia. 

1. Anatomia do sistema osteomuscular. 
2. Resistência do corpo à infecção. 

3. Cascata de coagulação sanguínea. 

4. Fisiologia da ventilação pulmonar. 

5. Anatomia do sistema cardiovascular. 

6. Anatomia do sistema digestório e urinário. 

7. Potenciais de membrana e potenciais de ação. 
8. Inflamação aguda e crônica. 

9. Renovação, regeneração e reparo dos tecidos. 

10. Bioeletricidade: fundamentos de eletrocardiograma. 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/039 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Matemática 
Graduação em Enfermagem 

Graduação em Educação Física 

Graduação em Fisioterapia 
Graduação em Medicina 

Graduação em Odontologia 

Graduação em Farmácia 
Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Biomedicina 

Graduação em Física ou  
Graduação em Nutrição ou 

Graduação em Química ou 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Bioestatística. 

2. Projeto de Pesquisa em 
Saúde. 

3. Trabalho de Conclusão 

de Curso. 
4. Metodologia da Pesquisa 

Científica. 

1. Teste de hipóteses paramétrico e não paramétricos. 

2. Medidas estatísticas associadas a variáveis quantitativas. 
3. Estatística e distribuição amostral. 

4. Intervalo de confiança. 

5. Norma técnica de trabalho científico (ABNT). 
6. Norma técnica de trabalho científico (Vancouver). 

7. Métodos científicos. 

8. Técnicas de pesquisa. 
9. Trabalhos acadêmicos: tipos, características e composição estrutural. 

10. Prática baseada em evidência científica e nível de evidência. 
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CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/040 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Enfermagem  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Enfermagem em Saúde 

da Mulher e do Neonato. 

2. Enfermagem em Saúde 
da Criança e do 

Adolescente. 

1. Processo de Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher. 
2. Políticas públicas de promoção e proteção da saúde da mulher, criança, 

adolescente e família. 

3. Assistência de enfermagem à puérpera. 
4. Características Físicas e Fisiológicas do Neonato. 

5. Gestação de alto risco: Hipertensão e Diabetes. 

6. Infecções Congênitas. 
7. Consulta de enfermagem à criança e ao adolescente. 

8. Processo de Enfermagem em Pediatria: cuidado centrado na Criança e na 

Família. 
9. Principais eventos adversos em pediatria. 

10. Assistência de enfermagem nos distúrbios Metabólicos e Respiratórios 

em neonatologia. 
 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/041 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Enfermagem  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Enfermagem em Saúde 

do Adulto em Situações 
Clínicas. 

2. Enfermagem em Saúde 

do Adulto em Situações 
Cirúrgicas. 

3. Enfermagem em Terapia 

Intensiva. 
4. Enfermagem em 

Urgência e Emergência. 

1. Consensos para prevenção e tratamento do Diabetes e Hipertensão 
Arterial em saúde do adulto. 

2. Processo de Enfermagem: conceitos e etapas para sua aplicação. 

3. Cuidados pré e pós-operatórios. 
4. Suporte avançado de vida. 

5. Protocolo de Cirurgia Segura. 

6. Interpretação das principais arritmias cardíacas no eletrocardiograma.  
7. Saúde baseada em evidências. 

8. Doenças infecciosas: tuberculose e hanseníase. 

9. Suporte ventilatório invasivo: atuação da enfermagem. 
10. Papel do enfermeiro no atendimento ao paciente politraumatizado. 
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CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/042 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Enfermagem  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Enfermagem em Saúde 

Coletiva, Epidemiologia e 
Saúde Ambiental. 

2. Enfermagem em Saúde 

Mental. 

3. Enfermagem em Saúde 

do Trabalhador. 

4. Enfermagem em 
Geriatria e Gerontologia. 

5. Práticas Integrativas e 

Complementares em 
Saúde. 

1. Política de saúde no Brasil. 

2. Vigilância em Saúde e sistemas de informação. 
3. Atuação da enfermagem na Saúde do Trabalhador. 

4. Saúde das Populações vulneráveis. 

5. Doenças Transmissíveis. 

6. Saúde Mental desafios e perceptivas da atuação do enfermeiro. 

7. Saúde do Idoso. 

8. Processo de Enfermagem em Saúde Coletiva. 
9. Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: um novo campo de 

atuação para a enfermagem. 

10. Doenças crônicas não transmissíveis- vigilância e ação coletivas e 
individuais. 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/043 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Medicina ou 
Graduação em Odontologia ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Nutrição 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Citologia, Histologia e 
Embriologia e Genética. 

1. Embriologia do sistema nervoso. 

2. Estrutura e função dos cromossomos e genes. 
3. Diversidade genética humana: Mutação e polimorfismo. 

4. Histologia e citologia normal do trato genital feminino. 

5. Processo histológico da fratura e reparação óssea. 
6. Fases do desenvolvimento embrionário. 

7. Componentes moleculares das células. 

8. Tecido conjuntivo e pele. 
9. Anexos embrionários. 

10. Bases citológicas e cromossômicas da hereditariedade. 
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CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/044 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Enfermagem  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Semiologia. 

2. Semiotécnica de 

Enfermagem. 

3. Tópicos Especiais da 

Sistematização da 
Assistência à Enfermagem. 

1. Processo de enfermagem. 

2. Estudo das Teorias de Enfermagem e aplicabilidade na prática 
profissional. 

3. Segurança na administração de medicamentos. 

4. Exame físico do aparelho respiratório. 

5. Exame físico neurológico e locomotor. 

6. Atendimento às necessidades de higiene e conforto e segurança do 

paciente. 
7. Cuidados paliativos. 

8. Exame físico do aparelho cardiovascular. 

9. Cuidados de enfermagem com dispositivos médicos. 
10. Biossegurança (precaução padrão, precauções específicas). 

 

CURSO: ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/045 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Enfermagem  

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Administração em 

Enfermagem na Rede de 
Saúde. 

2. Ética, Direitos 

Humanos e Legislação em 
Enfermagem. 

3. História da Enfermagem. 

1. O gerenciamento dos custos em enfermagem. 

2. O processo de gerenciamento de recursos humanos em enfermagem: 

dimensionamento. 
3. Interface da sistematização da assistência de enfermagem e gestão. 

4. A postura ética do enfermeiro nas situações da prática profissional. 

5. Trajetória histórica das ações do cuidar e do gerenciamento em 
enfermagem. 

6. Código de éticas dos profissionais da enfermagem. 

7. Bioética e cuidados de enfermagem. 
8. O contexto histórico da constituição da enfermagem no Brasil. 

9. Dilemas éticos atuais da enfermagem. 

10. Aplicação das ferramentas d gestão em saúde para promoção do cuidar. 
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CURSO: MEDICINA / ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/046 

Ampla 

Concorrência: 

 

02 

Ampla 

Concorrência: 

 

06 

Ampla 

Concorrência: 

 

06 

40 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 
Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Educação Física ou  

Graduação em Odontologia ou 
Graduação em Educação Física 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Anatomia Humana. 

1. Anatomia do Sistema Linfático e Imune. 

2. Variação anatômica, planos de secção e os princípios de construção do 
corpo humano. 

3. Anatomia do Sistema Circulatório. 

4. Anatomia do Sistema Nervoso. 
5. Anatomia do Sistema Digestivo. 

6. Anatomia do Sistema Respiratório. 
7. Anatomia do Sistema Esquelético, Articular e Muscular. 

8. Anatomia do Sistema Urinário, Genital Masculino e Feminino. 

9. Anatomia do Crânio, Coluna Vertebral, Partes Moles do Corpo e Cabeça e 
Pescoço. 

10. Anatomia do Sistema Sensorial e do Sistema Tegumentar. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 03 Total: 09 Total: 09 

 

CURSO: MEDICINA / ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/047 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Fisioterapia ou 
Graduação em Odontologia ou 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Embriologia Humana. 

1. Regulação, Sinalização Molecular, Gametogênese à Primeira Semana de 

Desenvolvimento Humano. 

2. Da Segunda à Oitava Semana do Desenvolvimento Humano. 
3. Período Fetal: Nona Semana ao Parto. 

4. Placenta, Membranas Fetais, Cavidades do Corpo, Mesentérios e 

Diafragma. 
5. Aparelho Faríngeo, Face, Pescoço e Sistema Respiratório. 

6. Defeitos Congênitos e Diagnósticos Pré-Natal. 

7. Desenvolvimento do Sistema Nervoso Central. 
8. Desenvolvimento do Sistema Digestório. 

9. Desenvolvimento do Sistema Esquelético, Muscular e dos Membros. 

10. Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular. 
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CURSO: MEDICINA / ENFERMAGEM 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/048 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 

Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 

Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 
Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Odontologia 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Citologia e Histologia. 

1. Célula: Membrana Plasmática, Citoplasma, Organelas Citoplasmáticas e 

Osteogênese. 

2. Núcleo e Reprodução Celular. 
3. Problemas Relacionados aos Exames Citológicos. 

4. Tecido Epitelial e Conjuntivo propriamente dito. 

5. Tecido Sanguíneo e Hematopoiético. 
6. Tecido Nervoso. 

7. Tecido ósseo e cartilaginoso. 

8. Órgãos Linfoides e Sistema Imunológico. 
9. Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino. 

10. Tubo Digestivo e Glândulas Anexas ao Turbo Digestivo. 

 

CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/049 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Fisioterapia ou 
Graduação em Odontologia 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Patologia Geral. 
2. Patologia Especial. 

1. Lesão celular, Morte celular, Adaptações, Inflamação e Reparo. 

2. Alterações hemodinâmicas e circulatórias. 
3. Alterações do crescimento e diferenciação celular. 

4. Neoplasias e carcinogênese. 

5. Imunopatologia. 
6. Patologia geral das doenças infecciosas. 

7. Bases genéticas das doenças. 

8. Doenças ambientais e nutricionais. 
9. Doenças da lactância e da infância. 

10. Ossos articulações e tumores de tecidos moles. 
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CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/050 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 
Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Odontologia 

Graduação em Nutrição ou  
Graduação em Engenharia de Bioprocessos ou 

Graduação em Engenharia de Brioprocessos e 

Biotecnologia 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Genética. 

1. Genética do desenvolvimento e de populações. 

2. Bases Citológicas da Hereditariedade e Bases Cromossômicas da 

Hereditariedade e Cromossopatias. 
3. Hemoglobinas e Hemoglobinopatias. 

4. Genética Bioquímica e Imunogenética. 

5. Teoria da Evolução e Evolução Humana. 
6. Herança Monogênica: Tipos e Variações na Expressão de Genes. 

7. Genética e Câncer. 
8. Herança Multifatorial – Defeitos da Morfogênese: Malformações 

Congênitas. 

9. As Bases Moleculares da Hereditariedade e Mutações, Agentes 
Mutagênicos e Sistemas de Reparo. 

10. Genética do Desenvolvimento. 

 

CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/051 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

03 

Ampla 

Concorrência: 

 

03 

20 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Enfermagem 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Medicina da Família e 

Comunidade. 

1. Atenção Primária à Saúde e Redes de Atenção à Saúde. 

2. Atributos da Atenção Primária à Saúde e Abordagem Comunitária. 
3. Educação Popular em Saúde e Promoção da Saúde. 

4. Gestão da Clínica. 

5. Abordagem Familiar e Pessoas Consideradas Doentes Difíceis. 
6. Territorialização e Agenda Avançada na Unidade Básica de Saúde. 

7. Indicadores de Saúde, Análise de Situação e o Planejamento na APS. 

8. Apoio Matricial para uma Clínica Ampliada: Avanços e Desafios. 
9. Prevenção Quaternária e a Medicalização. 

10. Educação Popular em Saúde e os Desafios na Prática dos Profissionais de 

Saúde. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 02 Total: 06 Total: 06 
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CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/052 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 

Graduação em Farmácia ou 
Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 

Graduação em Enfermagem ou 
Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Odontologia ou 
Graduação em Nutrição 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Microbiologia. 

2. Parasitologia. 

1. Morfologia, Estrutura da Célula Bacteriana, Nutrição e Metabolismos Bacterianos. 

2. Crescimento Bacteriano, Genética Bacteriana e Taxonomia Bacteriana. 

3. Citologia, fisiologia e classificação de fungos, princípios do diagnóstico micológico, 
micoses cutâneas, subcutâneas e sistêmicas, leveduroses, intoxicações fúngicas e 

micoses oportunistas. 

4. Citologia e fisiologia bacterianas, relação bactéria-hospedeiro, controle de 
microrganismos: métodos de esterilização, desinfecção e antissepsia, mecanismo de 

ação de drogas antimicrobianas e de resistência bacteriana a drogas, genética 
bacteriana. 

5. Diagnóstico microbiológico, cocos Gram-positivos, bacilos álcool-ácido resistentes. 

6. Definição, morfologia, biologia e diagnóstico da Leishmania. Leishmanioses e do 
Plasmodium. Malária. 

7. Definição, morfologia, biologia e diagnóstico da Ascaris lumbricoides. Ascariose e 

da Strongyloidesstercoralis. Estrongiloidose. 
8. Definição, morfologia, biologia e diagnóstico da Candidomicoses cutâneas e 

mucosas. (Candida) e Dermatofitoses capilares e cutâneas. (Microsporum; 

Trichophyton; Epidermiophyton). 
9. Definição, morfologia, biologia e diagnóstico dos Artrópodes causadores de 

doenças humanas e Artrópodes transmissores de doenças humanas. 

10. Definição, morfologia, biologia e diagnóstico da Entamoebahistolytica. Amebíase 
e da Giardialamblia. Giardíase. 

 

CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/053 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Medicina ou 
Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 

Graduação em Farmácia ou 
Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 

Graduação em Enfermagem ou 
Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Odontologia ou 
Graduação em Nutrição 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Saúde Coletiva. 

1. Determinantes Sociais na Saúde, na Doença, na Intervenção e a Promoção da Saúde. 

2. História das Políticas de Saúde no Brasil e Modelos de Atenção à Saúde no período 

pré e pós SUS. 
3. Histórico e Desafios para o Financiamento do Sistema Único de Saúde. 

4. A Regionalização e os Desafios para a Integralidade da Atenção na Rede de 

Serviços do SUS. 

5. Epidemiologia das Doenças Transmissíveis e Seus Efeitos na Mortalidade Infantil. 

6. Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e o Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas (MACC). 
7. Vigilância em Saúde e integração das Ações com a Atenção Primária à Saúde. 

8. Estratégias de consolidação do modelo de saúde pública no SUS: APS, ESF e 

NASF. 
9. Controle Social no SUS: Perspectivas e Desafios. 

10. Saúde, Ambiente e a Vigilância como Prática de Saúde Pública. 
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CURSO: MEDICINA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/054 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Medicina ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 

Graduação em Farmácia/Bioquímica ou 
Graduação em Farmácia ou 

Graduação em Bioquímica ou 

Graduação em Biomedicina ou 
Graduação em Enfermagem ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 
Graduação em Fisioterapia ou 

Graduação em Educação Física ou 

Graduação em Odontologia ou 
Graduação em Nutrição ou 

Graduação em Educação Física 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fisiologia. 

1. A Célula e Suas Funções. 

2. Controle Genético da Síntese de Proteínas, do Funcionamento e da Reprodução 

Celular. 
3. Fisiologia da Membrana Celular, Nervo, Músculo e Potenciais de Membrana e 

Potenciais de Ação. 

4. Fisiologia do Sistema Respiratório. 
5. Fisiologia do Sistema Nervoso. 

6. Fisiologia das Células Sanguíneas, Imunidade e Coagulação Sanguínea. 
7. Fisiologia do Sistema Renal e Líquidos Corporais. 

8. Fisiologia do Sistema Circulatório. 

9. Fisiologia do Coração. 
10. Fisiologia da Aviação, do Espaço e do Mergulho em Alto Mar. 
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1.3 CÂMPUS DA VAGA: DIANÓPOLIS 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/055 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou  
Graduação em Ciências da Computação ou 

Graduação em Sistema de Informação ou  

Graduação em Engenharia da Computação ou 
Graduação em Análise de Sistema ou 

Graduação em Tecnologia da Informação ou 

Graduação em Tecnologia em Processamento de 
Dados ou 

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Tecnologia da 

Informação. 

2. Informática para 
Administradores. 

3. Sistema de Informação 

Gerencial – SIG. 

1. O valor da informação para a gestão das organizações. 

2. Abordagens e aplicação da Teoria Geral dos Sistemas nas organizações. 
3. Abordagens e características dos processos e informações em níveis 

operacional, tático e estratégico. 

4. Estruturação, implementação e avaliação dos Sistemas de Informações 
Empresarial. 

5. Arquitetura Corporativa Orientada a Serviços. 

6. Governança de projetos de Tecnologia da Informação - Frameworks. 
7. Alinhamento estratégico das organizações com a Tecnologia da Informação. 

8. Gestão e características dos profissionais e equipes de Tecnologia da 

Informação. 
9. Gestão da inovação nas organizações. 

10. Infraestrutura de tecnologia da informação. 
 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/056 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Psicologia  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Psicologia 

organizacional. 
2. Psicologia Jurídica. 

1. Gestão de Pessoas e seus pilares. 

2. Psicologia em interface com a Justiça. 

3. Psicologia Jurídica e Direito de Família. 
4. Psicologia Jurídica e Direitos Humanos. 

5. Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

6. Psicologia do Comportamento Organizacional. 
7. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. 

8. Psicologia Jurídica: especialidade da ciência psicológica. 
9. Atuação do Psicólogo em diferentes tipos de Organizações. 

10. Cultura organizacional e a produção de subjetividades no mundo do 

trabalho. 

 

  

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 29BDAD9E013619BC



 
 

Página 47 de 83 

EDITAL N° 001/2022– COCPD/UNITINS / ABERTURA / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/057 

Ampla 

Concorrência: 

 

Cadastro  

Reserva 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

40 Horas 

Graduação em Administração ou 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Gestão de pessoas. 

2. Gestão da mudança 
organizacional. 

3. Negociação e 

administração de conflitos. 

1. Gestão estratégica de pessoas. 

2. Cultura organizacional. 
3. A gestão de pessoas no mundo contemporâneo. 

4. Recrutamento, seleção, cargos e desempenho na Gestão de pessoas nas 

organizações. 
5. Gestão por competência e liderança organizacional. 

6. Capacitação e desenvolvimento de pessoas. 

7. Gestão do conhecimento organizacional. 
8. Negociação como instrumento gerencial. 

9. Elementos do processo de negociação. 

10. O papel do líder no processo de negociação. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 01 Total: 04 Total: 04 

 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/058 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou 

Tecnologia em Marketing ou  

Graduação em Propaganda e Marketing ou 
Graduação em Comunicação Social, em todas as 

suas habilitações 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Gestão de Marketing. 

1. Fundamentos do marketing. 

2. O planejamento e controle das estratégias de marketing. 

3. Análise de mercado, pesquisa e concorrência. 
4. Análise do mercado empresarial e consumidor. 

5. Estratégias do produto, preço, distribuição e promoção. 

6. Comunicações em marketing. 
7. Marketing digital. 

8. O marketing no mundo contemporâneo. 

9. Marketing de relacionamento e fidelização. 
10. O marketing e sua estruturação em ambientes de dados. 
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/059 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Administração  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Teoria Geral da 

Administração. 

2. Empreendedorismo e 
Organização, Sistemas e 

Métodos. 

1. A evolução do pensamento administrativo. 

2. Perspectiva clássica da administração. 

3. Perspectiva humanística da administração. 

4. A pesquisa operacional. 

5. Empreendedorismo corporativo. 

6. Plano de Negócio. 

7. Departamentalização. 

8. O papel da administração no contexto das organizações. 

9. Abordagem sistêmica das organizações. 

10. Técnicas de Organização, Sistemas e Métodos. 

 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/060 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou  
Graduação em Ciências Contábeis ou 

Graduação em Economia  

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Gestão Financeira e 
Orçamentária. 

1. Investimentos de curto e longo prazos: estrutura e mercado de capitais. 

2. Análises de liquidez, atividade, alavancagem, endividamento, rentabilidade 

e estrutura de capital. 

3. As demonstrações financeiro-contábeis como instrumentos para a 

sustentabilidade organizacional. 

4. Administração financeira de caixa e equivalente de caixa, fluxo de caixa, 

contas a receber, estoque e capital de giro. 

5. A importância de finanças e do administrador financeiro nas empresas 

brasileiras. 

6. Decisões financeiras de curto e longo prazos das corporações, com base 

mercadológica, custo volume venda e custo para tomada de decisão. 

7. Produtos Financeiros: ofertas tradicionais e atuais do sistema financeiro 

nacional. 

8. A política de crédito e o processo de internacionalização das empresas 

brasileiras a partir dos anos 2000. 

9. Sistemas de informação financeiros como suporte à Governança. 

10. Administração Financeira aplicada às Organizações da Sociedade Civil 

(OSC): desafios à sustentabilidade financeira. 
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CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/061 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Administração ou 

Tecnologia em Gestão Pública ou 
Tecnologia em Gestão da Qualidade 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Administração Pública. 

2. Gestão de Projetos. 
3. Planejamento 

Estratégico. 

4. Gestão de Qualidade. 

1. As organizações e o pensamento estratégico. 

2. Partes constitutivas do plano estratégico. 

3. Implementação, acompanhamento e controle do plano estratégico. 

4. Ambientes de atuação da gestão de qualidade. 

5. Componentes do diagnóstico estratégico. 

6. Princípios constitucionais da administração pública. 

7. Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

8. Licitação pública: conceito, natureza jurídica e finalidades. 

9. Gestão de projetos: evolução e tendências. 

10. Ferramentas de gerenciamento de projetos. 

 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/062 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Administração ou 

Tecnólogo em Gestão de Logística ou 
Tecnólogo em Gestão da Produção ou 

Tecnólogo em Gestão de Serviços ou 

Tecnólogo em Logística 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Gestão de Logística. 

2. Gestão da Produção.  

3. Gestão de Serviços. 

1. Logística: conceito, tendências e oportunidades. 

2. Evolução da logística empresarial. 

3. Planejamento Estratégico de Logística. 

4. Gerenciamento de cadeia de suprimentos. 

5. O papel dos serviços na economia. 

6. Estratégia de operações de serviços. 

7. Qualidade e melhorias dos sistemas de serviços. 

8. Inovação de produto e serviço. 

9. Produção enxuta aplicada ao longo da rede de suprimento. 

10. Gestão da capacidade física: mensurando demanda e capacidade. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/063 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Economia 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Economia e Mercado de 

Capitais. 

1. Fundamentos da economia. 

2. Teoria microeconômica. 

3. Teoria macroeconômica. 

4. Conceito e Cálculo dos Agregados do Setor Real da Economia. 

5. A economia Nacional e suas relações internacionais. 

6. As questões-chave da Economia. 

7. Principais conceitos do mercado de capitais. 

8. Bolsa de valores nacional e internacional. 

9. Caracterização e análises de ações. 

10. Ambiência do sistema financeiro. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/064 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos da 

Contabilidade. 

2. Teoria da Contabilidade. 

1. Características e objetivos da informação contábil financeira. 

2. Princípios da contabilidade. 

3. Balanço patrimonial. 

4. Demonstrações de resultados e relatórios contábeis. 

5. Caracterização e aspectos do patrimônio líquido das empresas. 

6. Contabilidade dos estoques. 

7. Investimentos e operações financeiras. 

8. Ativo imobilizado e ativo intangível. 

9. Patrimônio e resultado. 

10. Tecnologias e Sistemas de Informações Contábeis. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/065 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Análise das 

demonstrações contábeis. 

2. Contabilidade gerencial. 

1. Panorama das demonstrações contábeis. 

2. Balanço patrimonial e DRE. 

3. Análises horizontal e vertical. 

4. Índices de liquidez e endividamento. 

5. Índices de rentabilidade e rotatividade. 

6. Ciclos operacional, financeiro, econômico, análise do capital de giro e fluxo 

de caixa. 

7. A informação contábil gerencial como apoiador dos processos de tomada de 

decisão. 

8. Aplicando à estratégia e Balanced Scorecard nas organizações. 

9. Utilização dos custos para o processo decisório. 

10. Indicadores de desempenho nas organizações e compliance. 
 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/066 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Pública. 

2. Contabilidade 

Ambiental. 
3. Contabilidade Social. 

4. Contabilidade no 
Agronegócio. 

1. Fundamentos da contabilidade pública. 

2. A elaboração e execução das peças orçamentárias brasileiras. 

3. Licitações, contratos e convênios. 

4. Governança na gestão pública. 

5. Auditoria, tomadas e prestações de contas. 

6. Fundamentos da contabilidade ambiental e social. 

7. As relações da contabilidade com o desenvolvimento sustentável nas 

organizações. 

8. Balanço da Transparência Corporativa. 

9. Fundamentos da contabilidade no agronegócio. 

10. Mercados financeiros na perspectiva do agronegócio. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/067 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Fiscal e 
Tributária. 

2. Auditoria. 

1. Conceitos e características da contabilidade tributária. 

2. Aspectos do sistema tributário brasileiro. 
3. Caracterização dos tributos diretos. 

4. Caracterização dos tributos indiretos. 

5. Sistema público de escrituração digital (SPED). 
6. O Simples Nacional e suas relações com os pequenos negócios. 

7. Os efeitos das normas internacionais na contabilidade tributária e fiscal 

brasileira. 
8. Planejamento tributário. 

9. Fundamentos de Auditoria das Demonstrações Contábeis. 

10. Processo e normas de auditória. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/068 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade de custos. 

2. Ética aplicada à 

contabilidade. 

1. Princípios Contábeis Aplicados a Custos. 

2. Custeio Baseado em Atividades (ABC). 
3. Aplicação de custos diretos e indiretos. 

4. Lucro, margem de Contribuição, e retorno sobre o Investimento. 

5. Características e cálculo do preço de venda. 
6. Relações financeiras e contábeis do Custo/Volume/Lucro. 

7. Apuração das análises de custos para a Tomada de Decisão. 
8. Aspectos gerais do Código de Ética Profissional do Contador (CEPC). 

9. As teorias estruturantes do pensamento ético. 

10. Os princípios e legislações que regem a profissão do contador. 

 

  

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 29BDAD9E013619BC



 
 

Página 53 de 83 

EDITAL N° 001/2022– COCPD/UNITINS / ABERTURA / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/069 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Perícia Contábil e 

Arbitragem. 

1. Conceito e objetivos da perícia contábil. 

2. Fundamentos da perícia contábil. 

3. Laudos periciais (conceito, estrutura, requisitos e tipos). 

4. Arbitragem, mediação, conciliação e negociação. 

5. Fraude em contabilidade. 

6. Princípio da arbitragem. 

7. O árbitro e seu regime jurídico: requisitos para o exercício da função. 

8. Sentença arbitral e seus requisitos legais. 

9. Arbitragem, falência e recuperação judicial. 

10. Prova pericial e sua função. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/070 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Constitucional. 
2. Prática Constitucional. 

1. Constitucionalismo: Trajetória histórica do constitucionalismo. 
Constitucionalismo francês, britânico e norte-americano. Positivismo. Pós-

positivismo. Neoconstitucionalismo. 

2. Constituição: Classificação, sentidos das constituições e eficácia das normas 
constitucionais. 

3. Direitos e garantias fundamentais: Teoria dos direitos fundamentais. 

4. Constituição e Tratados: Aplicabilidade dos tratados internacionais e 
previsão constitucional. 

5. Direitos e Garantias Fundamentais: Nacionalidade, Direitos políticos e 

Partidos políticos. 
6. Dimensões dos Direitos Fundamentais: Dimensão subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais, Eficácia vertical, horizontal e transversal/diagonal dos 

direitos fundamentais.  
7. Intervenção e Defesa do Estado e instituições democráticas: Intervenção 

federal e Intervenção dos estados nos municípios, Estado de Defesa, Estado de 
Sítio. 

8. Controle da constitucionalidade: Teoria do Controle de Constitucionalidade 

e tipos de controle. 
9. Ordem Econômica e Financeira: Política urbana, agrícola e fundiária e 

reforma agrária.  

10. Teoria Geral dos Tratados Internacionais: A Convenção de Viena de 1969 
no Brasil. Estrutura e classificação dos Tratados. Fase de formação dos 

Tratados. Reservas, emendas e modificações nos tratados multilaterais. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/071 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Civil. 

2. Prática Jurídica no 
Direito Civil. 

1. Vigência, aplicação no tempo e espaço, obrigatoriedade, interpretação e integração das 

leis. 
2. Pessoas naturais: Personalidade, Direitos da Personalidade e Capacidade. 

3. Desconsideração: Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da 

pessoa jurídica e dos sócios. 

4. Fatos Jurídicos: Fatos naturais e Fatos Humanos. 

5. Condição, termo e encargo, existência, eficácia, validade, defeitos e nulidade do negócio 

jurídico. 
6. Atos jurídicos: lícitos e ilícitos, prescrição e decadência. 

7. Obrigações: Obrigações de dar, Obrigações de fazer e de não fazer, Obrigações 

alternativas e facultativas, Obrigações divisíveis e indivisíveis e Obrigações principais e 
acessórias. 

8. Contratos: Interpretação, Extinção e Espécies de contratos regulados no Código Civil. 

9. Direitos Reais: Propriedade, Superfície, Servidões, Usufruto e Uso. 
10. Direito das sucessões: Sucessão legítima, Sucessão testamentária, Inventário e partilha. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/072 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito ou 

Graduação em Ciências Sociais ou 

 Graduação em Ciência Política ou  
Graduação em Antropologia ou  

Graduação em Sociologia 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Ciência Política e 
Teoria Geral do Estado. 

2. Sociologia Geral e 

Jurídica. 

1. Direitos políticos: aquisição, perda, suspensão, sufrágio, eleição, plebiscito e referendo. 

2. Sistemas: majoritário e proporcional, quociente eleitoral e partidário e votos válidos. 
3. Eleitores: Alistáveis e inalistáveis, alistamento obrigatório, facultativo e Domicílio 

eleitoral. 

4. Organização eleitoral: Partidos políticos e federações, propaganda eleitoral, política e 
partidária. 

5. Estado: Organização político-administrativa, poderes, mecanismos de freios e 

contrapesos no Estado. 
6. Sociologia Jurídica: O Direito como ciência, ideologia e a ciência jurídica como ciência 

social. 

7. Análise do Direito: Positivismo, pós-positivismo, marxismo, historicismo e opinião 
pública. 

8. Conflito: social e conflito, função simbólica do Direito considerando a eficácia e 

legitimidade da ordem jurídica.  
9. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação e a relação entre Direito 

e Moral. 

10. Teorias contemporâneas da justiça: O utilitarismo, o liberalismo e libertarismo 
igualitário e o comunitarismo. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/073 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Processual 
Civil. 

2. Práticas Jurídicas 

Simuladas Civil. 

1. Limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da competência interna e 

da cooperação nacional. Critérios para determinação. Sistemas e distinção. 

2. Sujeitos do processo: Partes, procuradores, capacidade, substituição, representação e 
sucessão. 

3. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, partes, MP e desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. 
4. Litisconsórcio e intervenção de terceiros.  

5. Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais, contagem dos prazos, 
preclusão e comunicações dos atos processuais. 

6. Processo: Formação, suspensão e extinção do processo e do cumprimento de sentença. 

7. Da mediação, autocomposição e arbitragem de conflitos conforme CPC, Lei n. 
13.140/2015 e Lei n. 9.307/1996. 

8. Recursos ordinários em espécie: Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, 

embargos de declaração. 
9. Processo judicial eletrônico: Informatização do processo judicial conforme CPC e Lei n. 

11.419/2006 (com as alterações decorrentes da Lei n. 14.318/2022). 

10. Procedimentos de jurisdição voluntária: notificação, interpelação, protesto, alienação 
judicial, homologação de extinção consensual da união estável. 

 

 

 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/074 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Penal. 

2. Prática Jurídica no 
Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Penal: Fontes do direito penal e princípios aplicáveis ao direito 
penal. 

2. Aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade, a lei penal no tempo 

e no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 
3. Teorias do crime: Fato típico, relação de causalidade; superveniência de causa 

independente; relevância da omissão; Ilicitude e excludentes; Imputabilidade penal. 

4. Crime: consumado, tentado, impossível, doloso, culposo e preterdoloso. 

5. Concurso de Crimes. 

6. Concurso de Pessoas. 
7. Penas: espécies de penas; cominação das penas; aplicação da pena; suspensão 

condicional da pena; livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação. 

8. Erro: sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; determinado por terceiro; sobre 
a pessoa; sobre a ilicitude do fato. 

9. Das Penas: aplicação da pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; 

efeitos da condenação; reabilitação. 
10. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal e crimes resultantes de 

preconceitos de raça ou de cor (Lei no 7.716/1989). 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/075 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Direito Processual 

Penal. 

2. Prática Jurídica no 
Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Processual Penal: princípios; sistemas processuais; lei processual 

penal no tempo, espaço, interpretação e integração da lei processual. 
2. Ação Penal: Jurisdição e Competência. 

3. Ação Civil Ex Delicto, questões e Processos Incidentes. 

4. Medidas Cautelares: de Natureza Real e Pessoal. 

5. Suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, Livramento 

condicional e liberdade provisória. 

6. Relações Internacionais com Autoridade Estrangeira: cartas rogatórias; homologação de 
sentença estrangeira; extradição, expulsão e deportação. 

7. Sujeitos do processo e comunicação dos Atos Processuais. 

8. Procedimentos: comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, especial do 
Tribunal do Júri. 

9. Sentença e outros provimentos judiciais. Coisa julgada. 

10. Nulidades, recursos e ações autônomas de impugnação. 

 
 

 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/076 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito do Trabalho. 

2. Direito Processual do 
Trabalho. 

3. Prática Jurídica no 

Direito do Trabalho, do 
Consumidor e 

Previdenciário. 

1. Direito do Trabalho: natureza, conteúdo, fontes e Princípios.  
2. Fundamentos do direito do trabalho: Relação de trabalho, relação de emprego e contrato 

individual de trabalho e suas modalidades. 

3. Jornada de trabalho: conceito, jornadas especiais de trabalho, trabalho noturno e 
extraordinário. Horas in itinere, horas-extras e Intervalos para descanso.  

4. Direito Coletivo do Trabalho: Princípios, sindicalização, negociação coletiva e 

flexibilização, acordo coletivo, convenção coletiva e contrato coletivo de trabalho. 
5. Dissídio coletivo: conceito, classificação, competência, instauração, legitimidade, prazo, 

procedimento, revelia, sentença e ação de cumprimento. 

6. Tutela provisória na Justiça do Trabalho: Tutelas de urgência e de evidência: conceito, 

espécies, pressupostos. Estabilização da tutela provisória. Tutela antecedente e incidente. 

Tutelas satisfativas. 

7. Normas Processuais do Direito do Trabalho: Prescrição e decadência no Direito do 
Trabalho, causas de interrupção, impedimento e suspensão e prescrição intercorrente. 

8. Previdência Social na Constituição Federal. Regimes previdenciários. Noções gerais. 

Princípios. Técnicas de financiamento.  
9. Código de Defesa do Consumidor: Relação de consumo, consumidor por equiparação e 

proteção contratual do consumidor. 

10. Lesividade do consumidor: Vício e fato do produto ou serviço, prescrição e decadência 
no CDC. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/077 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em 
qualquer área 

1. Direito Empresarial. 

2. Direito Administrativo. 

1. O Direito de Empresa no Código Civil: Origem, Evolução, Empresa e empresário, 
estabelecimento e ato empresarial. 

2. Sociedades: não personificada, personificada e seus tipos, transformação, incorporação, 

fusão e liquidação e nome empresarial das sociedades. 

3. Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da pessoa jurídica e dos 

sócios. 

4. Contratos bancários: características, classificação, espécies, interpretação, juros 
remuneratórios e moratórios. 

5. Títulos de crédito: Conceito, características, princípios informadores, classificação dos 

títulos de crédito. 
6. Direito Falimentar: Processo falimentar, recuperação judicial e extrajudicial. 

7. Poderes e deveres dos administradores públicos: Uso e abuso de poder, Poderes 

administrativos, Poder discricionário, Poder hierárquico, Poder disciplinar, Poder normativo e 
Poder de polícia. 

8. Estrutura da Administração: Centralização, descentralização e desconcentração. 

Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Agências. 
9. Serviços públicos: conceito, características, classificação, titularidade (competência), 

princípios, remuneração, usuários, formas de execução. 

10. Ato administrativo: conceito, elementos, requisitos de validade, atributos (características), 
formação e efeitos, classificação, silêncio administrativo, vinculação e discricionariedade e 

espécies de Atos administrativos. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/078 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Introdução ao Estudo do 

Direito. 

2. Filosofia Geral e Jurídica. 
3. História e Antropologia 

Jurídica. 

4. Ética Geral e Profissional. 

1. Direito como norma, valor, ciência, ideologia e a ciência jurídica como ciência social. 
2. Direito como ciência: conceito, teorias, Direito Positivo, Natural, Subjetivo. 

3. Interpretação jurídica e métodos de interpretação e integração. 

4. História do Direito: Evolução do direito e sistemas jurídicos comparados, história do direito 

brasileiro. 

5. Antropologia jurídica: Limitações do Direito na resolução de conflitos morais, violência e 

religião e crenças. 
6. A estrutura do Direito: Teoria da norma jurídica, sua divisão estrutural entre regras e 

princípios e o conflito de normas e colisão de princípios. 

7. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação, originalismo e 
principialismo na interpretação constitucional. 

8. Relações jurídicas e as teorias sobre o sistema jurídico, antinomias e lacunas. 

9. Modelos teóricos do Direito: O normativismo de Hans Kelsen e o estudo do Direito e Moral. 
10. Ética Geral e profissional: Código de Ética e disciplina da OAB e Estatuto da Advocacia e a 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8906/1994). 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/079 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Agrário. 

2. Direito Ambiental e 

Urbanístico. 

1. Princípios Gerais de Direito Agrário: Natureza Jurídica e histórico do Direito Agrário no 

Brasil. 
2. Instituto Jurídico Agrário: conceito, dimensionamento e classificação do imóvel rural. 

3. Propriedade territorial rural: Terras Públicas e Particulares, Devolutas, Instituto da 

Discriminação, Procedimento Discriminatório Administrativo. 
4. Direito Real de Uso: Concessão, usucapião rural e contratos agrários. 

5. Noções gerais da empresa agrária e Aquisição de terras rurais por estrangeiros. 

6. Função ambiental pública e privada: Função social da propriedade e Art. 225 da Constituição 
Federal de 1988. 

7. Direito ambiental constitucional: Meio ambiente como direito fundamental, princípios 

estruturantes do estado de direito ambiental e competências ambientais legislativa e material. 

8. Fundamentos do Direito ambiental: Prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-

pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional, tutela do patrimônio 

cultural, cooperação, solidariedade, participação e informação, uso compatível com a natureza 
do bem e valorização sustentável. 

9. Política de Regularização: Políticas urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária, estudos 

ambientais e licenciamento ambiental. 
10. Resíduos Sólidos: Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10) e 

Responsabilidade pós-consumo. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/080 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

Com  

Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Administrativo. 

2. Direito Tributário. 
3. Direito Financeiro. 

1. A LINDB, seus princípios e a segurança jurídica, no âmbito do direito administrativo 

brasileiro. 
2. A imissão provisória na posse enquanto interferência do Estado na propriedade privada. 

3. Os atos administrativos em espécie e as formas de extinção. 

4. O regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 à luz dos mandados de otimização. 

5. Os contratos, em espécie, celebrados pela Administração Pública. 

6. Os bens públicos e as exigências legais para alienação. 

7. As receitas públicas no contexto da dívida ativa. 
8. O ciclo orçamentário e a execução do orçamento público. 

9. A natureza jurídica do orçamento, as mudanças trazidas pela EC. nº 100/2019 e o controle de 

constitucionalidade das peças orçamentárias. 
10. Despesas Públicas e a sua escrituração, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 
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1.4 CÂMPUS DA VAGA: PALMAS 

CURSO: DIREITO / ENGENHARIA AGRONÔMICA / PEDAGOGIA / SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/081 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Psicologia 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Psicologia 

Organizacional. 

2. Psicologia Jurídica. 

1. Gestão de Pessoas e seus pilares. 
2. Psicologia em interface com a Justiça. 

3. Psicologia Jurídica e Direito de Família. 

4. Psicologia Jurídica e Direitos Humanos. 
5. Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

6. Psicologia do Comportamento Organizacional. 

7. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. 
8. Psicologia Jurídica: especialidade da ciência psicológica. 

9. Atuação do Psicólogo em diferentes tipos de Organizações. 

10. Cultura organizacional e a produção de subjetividades no mundo do 
trabalho. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/082 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Constitucional. 

2. Prática Constitucional. 

1. Constitucionalismo: Trajetória histórica do constitucionalismo. 

Constitucionalismo francês, britânico e norte-americano. Positivismo. Pós-

positivismo. Neoconstitucionalismo. 
2. Constituição: Classificação, sentidos das constituições e eficácia das normas 

constitucionais. 

3. Direitos e garantias fundamentais: Teoria dos direitos fundamentais. 
4. Constituição e Tratados: Aplicabilidade dos tratados internacionais e 

previsão constitucional. 

5. Direitos e Garantias Fundamentais: Nacionalidade, Direitos políticos e 
Partidos políticos. 

6. Dimensões dos Direitos Fundamentais: Dimensão subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais, Eficácia vertical, horizontal e transversal/diagonal dos 
direitos fundamentais.   

7. Intervenção e Defesa do Estado e instituições democráticas: Intervenção 
federal e Intervenção dos estados nos municípios, Estado de Defesa, Estado de 

Sítio. 

8. Controle da constitucionalidade: Teoria do Controle de Constitucionalidade 
e tipos de controle. 

9. Ordem Econômica e Financeira: Política urbana, agrícola e fundiária e 

reforma agrária.  
10. Teoria Geral dos Tratados Internacionais: A Convenção de Viena de 1969 

no Brasil. Estrutura e classificação dos Tratados. Fase de formação dos 

Tratados. Reservas, emendas e modificações nos tratados multilaterais. 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 29BDAD9E013619BC



 
 

Página 61 de 83 

EDITAL N° 001/2022– COCPD/UNITINS / ABERTURA / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/083 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Processual 

Civil. 
2. Práticas Jurídicas 

Simuladas Civil. 

1. Limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da competência interna 

e da cooperação nacional. Critérios para determinação. Sistemas e distinção. 
2. Sujeitos do processo: Partes, procuradores, capacidade, substituição, representação e 

sucessão. 

3. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, partes, MP e desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. 

4. Litisconsórcio e intervenção de terceiros.  

5. Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais, contagem dos prazos, 
preclusão e comunicações dos atos processuais. 

6. Processo: Formação, suspensão e extinção do processo e do cumprimento de sentença. 

7. Da mediação, autocomposição e arbitragem de conflitos conforme CPC, Lei n. 
13.140/2015 e Lei n. 9.307/1996. 

8. Recursos ordinários em espécie: Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, 

embargos de declaração. 
9. Processo judicial eletrônico: Informatização do processo judicial conforme CPC e Lei 

n. 11.419/2006 (com as alterações decorrentes da Lei n. 14.318/2022). 

10. Procedimentos de jurisdição voluntária: notificação, interpelação, protesto, alienação 
judicial, homologação de extinção consensual da união estável. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/084 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Penal. 

2. Prática Jurídica no 
Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Penal: Fontes do direito penal e princípios aplicáveis ao direito 
penal. 

2. Aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade, a lei penal no 

tempo e no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei 
penal. 

3. Teorias do crime: Fato típico, relação de causalidade; superveniência de causa 

independente; relevância da omissão; Ilicitude e excludentes; Imputabilidade penal. 
4. Crime: consumado, tentado, impossível, doloso, culposo e preterdoloso. 

5. Concurso de Crimes. 

6. Concurso de Pessoas. 
7. Penas: espécies de penas; cominação das penas; aplicação da pena; suspensão 

condicional da pena; livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação. 

8. Erro: sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; determinado por terceiro; 
sobre a pessoa; sobre a ilicitude do fato. 

9. Das Penas: aplicação da pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; 

efeitos da condenação; reabilitação. 
10. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal e crimes resultantes de 

preconceitos de raça ou de cor (Lei no 7.716/1989). 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/085 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em 
qualquer área 

1. Direito Empresarial. 

2. Direito Administrativo. 

1. O Direito de Empresa no Código Civil: Origem, Evolução, Empresa e empresário, 
estabelecimento e ato empresarial. 

2. Sociedades: não personificada, personificada e seus tipos, transformação, incorporação, fusão e 

liquidação e nome empresarial das sociedades. 

3. Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios. 

4. Contratos bancários: características, classificação, espécies, interpretação, juros remuneratórios 

e moratórios. 
5. Títulos de crédito: Conceito, características, princípios informadores, classificação dos títulos 

de crédito. 

6. Direito Falimentar: Processo falimentar, recuperação judicial e extrajudicial. 
7. Poderes e deveres dos administradores públicos: Uso e abuso de poder, Poderes 

administrativos, Poder discricionário, Poder hierárquico, Poder disciplinar, Poder normativo e 

Poder de polícia. 
8. Estrutura da Administração: Centralização, descentralização e desconcentração. Administração 

direta e indireta. Autarquias. Fundações. Agências. 

9. Serviços públicos: conceito, características, classificação, titularidade (competência), 
princípios, remuneração, usuários, formas de execução. 

10. Ato administrativo: conceito, elementos, requisitos de validade, atributos (características), 

formação e efeitos, classificação, silêncio administrativo, vinculação e discricionariedade e 
espécies de Atos administrativos. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/086 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Introdução ao Estudo 

do Direito;  

2. Filosofia Geral e 
Jurídica;  

3. História e Antropologia 

Jurídica;  
4. Ética Geral e 

Profissional. 

1. Direito como norma, valor, ciência, ideologia e a ciência jurídica como ciência social. 
2. Direito como ciência: conceito, teorias, Direito Positivo, Natural, Subjetivo. 

3. Interpretação jurídica e métodos de interpretação e integração. 

4. História do Direito: Evolução do direito e sistemas jurídicos comparados, história do direito 
brasileiro.  

5. Antropologia jurídica: Limitações do Direito na resolução de conflitos morais, violência e 

religião e crenças.  
6. A estrutura do Direito: Teoria da norma jurídica, sua divisão estrutural entre regras e princípios 

e o conflito de normas e colisão de princípios. 

7. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação, originalismo e principialismo 
na interpretação constitucional. 

8. Relações jurídicas e as teorias sobre o sistema jurídico, antinomias e lacunas. 

9.  Modelos teóricos do Direito: O normativismo de Hans Kelsen e o estudo do Direito e Moral. 
10. Ética Geral e profissional: Código de Ética e disciplina da OAB e Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8906/1994).  
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/087 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

Com  
Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Administrativo. 

2. Direito Tributário. 

3. Direito Financeiro. 

1. A LINDB, seus princípios e a segurança jurídica, no âmbito do direito administrativo 

brasileiro. 

2. A imissão provisória na posse enquanto interferência do Estado na propriedade privada. 
3. Os atos administrativos em espécie e as formas de extinção. 

4. O regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 à luz dos mandados de otimização. 

5. Os contratos, em espécie, celebrados pela Administração Pública. 
6. Os bens públicos e as exigências legais para alienação. 

7. As receitas públicas no contexto da dívida ativa. 

8. O ciclo orçamentário e a execução do orçamento público. 
9. A natureza jurídica do orçamento, as mudanças trazidas pela EC. nº 100/2019 e o controle de 

constitucionalidade das peças orçamentárias. 

10. Despesas Públicas e a sua escrituração, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 

 

 

CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/088 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Pedagogia 

com 

Mestrado ou Doutorado em 
qualquer área 

1. Pesquisa na Prática 
Pedagógica. 

2. Currículos e 

Programas. 
3. Organização e Gestão 

Educacional. 

4. Fundamentos e 
Metodologia da Educação 

de Jovens e Adultos. 

1. O estágio e a prática pedagógica. 

2. Aspectos Legais do Estágio Supervisionado e suas contribuições para a formação docente. 
3. O espaço pedagógico-escolar e sua inserção no contexto socioeducativo. 

4. O Estágio Supervisionado e suas contribuições para a formação e construção da identidade 

profissional. 
5. Teorias do Currículo e os reflexos no ensino. 

6. Princípios Básicos da Avaliação no Processo de Aprendizagem. 

7. A gestão educacional no Brasil: desafios contemporâneos. 
8. A formação técnica e política do educador para atuação na educação de jovens e adultos. 

9. Educação de Jovens, Adultos e Idosos: sujeitos e diversidades. 

10. Educação de Jovens, Adultos e Idosos: alfabetização, letramento e o direito de aprender. 
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CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/089 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Pedagogia ou 

Graduação em Artes ou 

Graduação em Educação Física 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos e 

Metodologia do Ensino das 

Artes. 

2. Educação e Processos 

não Escolares. 

3. Jogos, Recreação e 
Educação. 

4. Projetos Educacionais. 

1. Políticas públicas para o ensino da arte. 

2. As tendências no Ensino da Arte no Ensino Fundamental. 
3. Arte como estudo das representações culturais. 

4. Interfaces entre a arte educação, a didática e a pesquisa na formação de 

professores. 

5. Conceitos de recreação e sua importância no contexto social. 

6. A brincadeira no desenvolvimento da criança. 

7. Jogos, brinquedos e brincadeiras na educação básica. 
8. Jogos e brincadeiras e a produção do conhecimento na organização 

disciplinar. 

9. Fundamentos teórico-práticos para elaboração de projetos educacionais 
10. Integração entre projeto e currículo escolar. 

 

CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/090 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Pedagogia ou 

Graduação em Letras 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos e 
Metodologia da Educação 

Especial. 

2. Política Educacional. 
3. Dificuldades de 

Aprendizagem Escolar. 

4. Educação e Políticas de 
Inclusão. 

1. Aspectos históricos, bases teóricas e legais da educação especial. 
2. Dificuldades de aprendizagem: conceituação. 

3. Políticas de educação inclusiva para a formação de professores. 

4. Práticas pedagógicas inclusivas. 
5. Legislação brasileira sobre Educação Especial. 

6. Educação, política e inclusão. 

7. Avaliação na educação especial inclusiva. 
8. Acessibilidade e tecnologia assistiva. 

9. Avaliação e atendimento pedagógico para o aluno com dificuldades de 

aprendizagem. 
10. Educação inclusiva: contextos sociais. 
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CURSO: PEDAGOGIA. 

Código de 

Vaga 

N° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

Nº de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/0129 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Letras: Libras ou 
Graduação em Letras: Libras/Língua Portuguesa 

como segunda língua 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Língua Brasileira de 
Sinais: Libras. 

1. A Língua Brasileira de Sinais e a educação bilíngue no Brasil. 
2. Legislação Brasileira sobre Educação de Surdos e Libras. 

3. Aspectos linguísticos da Libras: fonologia, morfologia e sintaxe. 

4. Abordagens educacionais para Surdos. 
5. Metodologia de Ensino de Libras como L2 (segunda língua). 

6. Políticas públicas para Educação do Surdo brasileiro. 

7. O papel do tradutor/intérprete de Libras – Língua Portuguesa – Libras no 
processo educacional e interação do aluno surdo. 

8. Aspectos linguísticos da Libras: fonologia; semântica e pragmática. 

9. Identidade e Cultura do sujeito surdo. 
10. O ensino de Libras no Ensino Superior. 

 

CURSO: PEDAGOGIA 

Código de 

Vaga 

N.° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/091 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Pedagogia  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Didática. 

2. Avaliação do 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem. 
3. Avaliação do Ensino – 

Aprendizagem. 

4. Organização do Trabalho 
Pedagógico na Educação 

Infantil. 
5. Fundamentos de Política 

e Legislação Educacional 

Brasileira. 

1. A didática e sua trajetória em uma perspectiva histórico-crítica da educação. 

2. Fundamentos históricos da educação brasileira. 

3. Teoria e prática pedagógica: práxis, emancipação e formação do educador. 
4. Conceitos, concepções e funções da avaliação. 

5. As práticas pedagógicas no ensino de crianças pequenas. 

6. A pedagogia histórico-crítica e o trabalho pedagógico do educador. 
7. As práticas pedagógicas preconizadas pelas Bases Nacionais Comuns 

Curriculares (BNCC). 

8. As Políticas Educacionais: de Estado ou de Governo e os modelos de gestão 
escolar. 

9. O contexto das Políticas Públicas em Educação no Brasil na perspectiva da 
legislação. 

10. Política de Avaliação no Brasil. 
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CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/092 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Serviço Social 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Seguridade Social: 

saúde, assistência e 
previdência. 

2. Pesquisa social. 

1. Serviço Social e a defesa da Seguridade Social ampliada. 

2. Proteção Social e Seguridade Social desafios históricos e contemporâneos. 

3. O Sistema Único de assistência Social – SUAS e as implicações no estado 
neoliberal. 

4. A organização social e popular para a garantia do Sistema Único de Saúde – 

SUS ontem e hoje. 
5. As reformas previdenciárias no Brasil, e a condição de Proteção Social da 

Classe trabalhadora. 
6. A Pesquisa e a construção do conhecimento em Serviço Social. 

7. O método crítico dialético na Pesquisa em Serviço Social. 

8. Os desafios da Pesquisa em Serviço Social diante do movimento 
anticiência. 

9. A pesquisa como instrumento de análise da realidade. 

10. A pesquisa em Serviço Social e sua contribuição na Seguridade Social 
brasileira. 

 

 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/093 

Ampla 

Concorrência: 

 

Cadastro  

Reserva 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

40 Horas 

Graduação em Serviço Social 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos Históricos 
Teóricos e Metodológicos 

do Serviço Social. 

2. Ética Profissional. 

1. Os fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social. 

2. Formação sócio-histórica e questão social na América Latina. 
3. As dimensões ético-política, teórico-metodológica e tecno-operativo no 

Serviço Social. 

4. Conservadorismo e Neoconservadorismo no Serviço Social. 
5. Relações Sociais e as demandas sociocupacionais do Serviço Social. 

6. Desafios ético-político, técnicos-operativo e teórico-metodológica na 

contemporaneidade para a efetivação do Projeto Ético Político do Serviço 
Social. 

7. Emancipação na sociabilidade burguesa e o Projeto Ético Político do 

Serviço Social. 

8. Movimento de Reconceitução do Serviço Social latino-americano. 

9. Ditadura Militar Latino-americana e as particularidades no Brasil. 

10. As matrizes teóricas-filosóficas e as vertentes teóricas que incidiram no 
processo sócio-histórico no Serviço Social brasileiro. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 01 Total: 04 Total: 04 
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CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/094 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Serviço Social 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Questão Social. 

2. Processo de Trabalho no 
Serviço Social. 

1. Fundamentos teóricos da “questão social”. 

2. “Questão social” e suas expressões na América Latina. 

3. “Questão social” particularidades do Brasil. 
4. “Questão social” patriarcado, conservadorismo e racismo. 

5. Tendências ao enfrentamento das expressões da “questão social”. 

6. Processo de Trabalho e Serviço Social aproximações à teoria social crítica. 
7. O processo de trabalho profissional em Serviço Social nos espaços 

sociocupacionais. 

8. Processo de trabalho em Serviço Social desafios contemporâneos. 
9. Concepções teóricas do Serviço Social como processo de trabalho. 

10. Trabalho Produtivo e Improdutivo e Serviço Social. 

 

CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/095 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Serviço Social 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Planejamento e Gestão 

em Serviço Social. 

1. Elaboração, coordenação e execução de planos, programas e projetos em 
Serviço Social. 

2. As teorias organizacionais e os modelos gerenciais na organização do 

trabalho profissional e nas políticas sociais. 
3. Planejamento e gestão de serviços nas diversas áreas sociais. 

4. O planejamento como processo técnico-político. 

5. A racionalidade do planejamento. 
6. A importância da gestão e planejamento para a execução das políticas 

sociais. 

7. Gestão como atividade do trabalho do / a assistente social. 
8. A natureza interventiva do Serviço Social e a relação com a gestão e com 

planejamento social. 

9. O processo de trabalho do Serviço Social na gestão e avaliação de projetos e 

benefícios sociais. 

10. O processo de avaliação do planejamento como ferramenta de gestão nos 

projetos sociais. 
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CURSO: SERVIÇO SOCIAL 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/096 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Serviço Social 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Movimentos Sociais e 

Direitos Humanos e 

Cidadania. 
2. Gênero, Raça, Etnia e 

Sexualidade. 

1. Movimentos Sociais no Brasil processo histórico e desafios 

contemporâneos. 
2. Lutas Sociais e o debate no interior do Serviço Social. 

3. Movimentos Sociais e o debate de raça/etnia na América Latina. 

4. Classe Social, Consciência de classe e lutas sociais. 

5. Centralidade da questão de classe, raça e gênero, sujeitos de transformação 

social e emancipação. 

6. Movimentos Sociais: Sujeitos, Projetos e Espaços das lutas sociais. 
7. Movimentos Sociais e o Marxismo. 

8. Patriarcado, divisão social, sexual e racial do trabalho. 

9. Racismo, Machismo e Patriarcado na sociedade contemporânea. 
10. Relações Sociais, Gênero, Sexualidade e Conservadorismo. 

 

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/097 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciência da Computação ou  
Graduação em Sistemas de Informação ou  

Graduação em Engenharia de Software ou  

Graduação em Engenharia de Computação ou  
Graduação em Engenharia Elétrica ou  

Graduação em Engenharia Eletrônica ou  

Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou  
Graduação em Engenharia de Sistemas ou  

Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou  
Graduação em Sistemas para Internet ou  

Graduação em Processamento de Dados 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Algoritmos e 

Programação. 
2. Linguagens e Técnicas 

de Programação. 

1. Vetores e Strings. 

2. Matrizes. 

3. Funções. 
4. Recursão. 

5. Ponteiros e Alocação Dinâmica de Vetores. 

6. Algoritmos de Ordenação e Busca. 
7. Orientação a objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces, 

tratamento de exceções. 

8. Qualidade e estética de código e refatoração. 
9. Arcabouços Orientados a Objetos. 

10. Boas práticas de codificação baseadas em testes. Test-driven development 

(TDD) e Behavior-Driven Development (BDD). 
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CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/098 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciência da Computação ou  

Graduação em Sistemas de Informação ou  
Graduação em Engenharia de Software ou  

Graduação em Engenharia de Computação ou  

Graduação em Engenharia Elétrica ou  
Graduação em Engenharia Eletrônica ou  

Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou  
Graduação em Engenharia de Sistemas ou  

Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou  
Graduação em Sistemas para Internet ou 

Graduação em Processamento de Dados 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Sistemas Operacionais. 

2. Sistemas Distribuídos. 
3. Computação de Alto 

Desempenho. 

1. Tratamento de interrupções, processos e threads. 

2.  Memória virtual: Paginação, algoritmos de substituição. Segmentação pura 

e segmentação com paginação. 
3. Deadlocks: conceito, algoritmos de detecção, recuperação e prevenção. 

4. Comunicação e sincronização de processos: Região crítica, Semáforos, 

Monitores, mensagens síncronas e assíncronas. 
5. Sistemas de arquivos distribuídos. 

6. Tempo e Coordenação: Relógios físicos, Relógios lógicos, Algoritmos de 
exclusão mútua, Algoritmos de eleição e Consenso. 

7. Métricas de desempenho de programas paralelos: ganho, eficiência, lei de 

Amdahl, lei de Moore. 
8. Virtualização: conceitos, tipos de virtualização, tecnologias, paradigmas e 

soluções. 

9. Arquitetura de sistemas distribuídos. 
10. Sistemas operacionais para computação móvel, embarcada e de tempo 

real. 
 

 

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/099 

Ampla 

Concorrência: 

 

Cadastro  

Reserva 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

40 Horas 

Graduação em Ciência da Computação ou  
Graduação em Sistemas de Informação ou  

Graduação em Engenharia de Software ou  

Graduação em Engenharia de Computação ou  
Graduação em Engenharia Elétrica ou  

Graduação em Engenharia Eletrônica ou  

Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou  
Graduação em Engenharia de Sistemas ou  

Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou  

Graduação em Sistemas para Internet ou 

Graduação em Processamento de Dados 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Banco de Dados. 

2. Estrutura de Dados. 
3. Projeto e Análise de 

Algoritmos. 

1. Listas lineares e suas generalizações: listas ordenadas, listas encadeadas, 

pilhas e filas. 
2. Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores 

balanceadas, Árvores B. Aplicações de árvores. 

3. Grafos: conceitos básicos, representação por matrizes e listas encadeadas. 
4. Modelagem e projeto de banco de dados relacional. 

5. Armazenamento e processamento de consultas em banco de dados paralelos 

e distribuídos. 
6. Banco de dados NOSQL. 

7. Tecnologias Big Data baseadas em MapReduce e Hadoop. 

8. Processamento de consultas em álgebra relacional e em cálculo relacional. 
9. Projeto de algoritmos por indução. 

10. Algoritmos gulosos: definições e aplicações. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 01 Total: 04 Total: 04 
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CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/100 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciência da Computação ou  
Graduação em Sistemas de Informação ou  

Graduação em Engenharia de Software ou  

Graduação em Engenharia de Computação ou  
Graduação em Engenharia Elétrica ou  

Graduação em Engenharia Eletrônica ou  

Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou  
Graduação em Engenharia de Sistemas ou  

Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou  
Graduação em Sistemas para Internet ou  

Graduação em Processamento de Dados 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Tópicos em 

programação. 

2. Computação orientada a 
serviços. 

3. Programação para 

dispositivos móveis. 

1. Interfaces Gráficas em Aplicações para Dispositivos Móveis: experiência 

do usuário; design de interação; arquitetura de informação e usabilidade; 
Padrões de Interação; Estilos de Interação. 

2. Desenvolvimento nativo para sistemas operacionais móveis. Técnicas e 

ferramentas. 

3. Desenvolvimento e consumo de serviços remotos. Comunicação HTTP. 

Web Services SOAP e REST. Persistência em servidores remotos. 

4. Técnicas de Integração e Entregas Contínuas (Devops) em programação 
para dispositivos móveis. Ferramentas de controle de versões. 

5. Arcabouços para desenvolvimento de aplicativos multiplataformas ou 

híbridos. 
6. Arquitetura baseada em contêineres e componentização de subsistemas. 

Técnicas e ferramentas. 

7. Computação em Nuvem: conceitos e soluções. Plataforma como Serviço 
(PaaS). Software como Serviço (SaaS). Infraestrutura como Serviço (IaaS). 

8. Arcabouços orientados a objetos para construção de sistemas web. 

Introdução a HTTP, HTML, CSS e JavaScript. 
9. Ciclo de vida do desenvolvimento de uma aplicação móvel. 

10. Gestão de projetos mobile e modelos ágeis. 
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CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/101 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciência da Computação ou  

Graduação em Sistemas de Informação ou  

Graduação em Engenharia de Software ou  
Graduação em Engenharia de Computação ou  

Graduação em Engenharia Elétrica ou  

Graduação em Engenharia Eletrônica ou  
Graduação em Engenharia de Telecomunicações ou  

Graduação em Engenharia de Sistemas ou  

Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas ou  

Graduação em Sistemas para Internet ou  

Graduação em Processamento de Dados 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Engenharia de software. 

2. Projetos de 
desenvolvimento de 

softwares. 

3. Interface Homem-

Máquina. 

1. Extração e Especificação de Requisitos de Software: Requisitos Funcionais, 

Não-Funcionais, de Usuário e de Sistema; Técnicas para extração de 

requisitos; Especificação de requisitos; Modelos de casos de uso. 

2. Paradigmas da Engenharia de Software: Visão geral da área de Engenharia 

de Software; Conceitos de Produto (sistemas de software) e de Processo de 

Desenvolvimento; Modelos de Processo de Software; Reutilização de 
Software e Engenharia de Software Baseada em Componentes; Métodos Ágeis 

de Desenvolvimento de Software. 

3. Análise de Sistemas de Software: Análise Orientada a Objetos; Modelos de 

Sistema (modelo de classes, modelo de estados, modelo comportamentais, 

modelo de atividades, modelo de componentes em UML 2.5); Padrões de 
Análise. 

4. Projeto de Sistemas de Software: Conceitos básicos; Projeto Arquitetural e 

Projeto Detalhado; Arquitetura de Software, Visões Arquiteturais e Atributos 
de Qualidade; Projeto Orientado a Objetos e Processos de Desenvolvimento 

Centrados na Arquitetura; Padrões e Estilos Arquiteturais. 

5. Testes de Software: Conceitos. Técnicas caixa branca, caixa preta e 

baseadas em defeitos. Automatização dos testes. Gerenciamento de testes. 

6. Qualidade de Software. Garantia de Qualidade de Software. Normas ISO. 

Revisão e auditorias. Verificação e validação.  Requisitos de Qualidade. 
Caracterização de defeitos. 

7. Métodos Formais. Paradigmas, linguagens e ferramentas para a 

especificação e verificação rigorosas de Software. 

8. Design da interação: processos, métodos e técnicas. Clarificação do 

problema e requisitos. Prototipação. 

9. Ferramentas de suporte ao design: Guidelines; Padrões e métricas; Design 
Rationale; Software de suporte às etapas do processo de design. 

10. Avaliação no processo de design: Métodos de avaliação (qualitativa vs. 

quantitativa, formativa vs. Somativa, e etc); Avaliação de usabilidade; 
Avaliação de acessibilidade; Testes com usuários. 
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1.5 CÂMPUS DA VAGA: PARAÍSO 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO / TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/102 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Administração ou  

Graduação em Ciências da Computação ou  

Graduação em Sistema de Informação ou  

Graduação em Engenharia da Computação ou  

Graduação em Análise de Sistema ou  

Graduação em Tecnologia da Informação ou  
Graduação em Tecnologia em Processamento de 

Dados ou  

Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da 
Informação 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Tecnologia da Informação. 
2. Informática para 

Administradores. 

3. Sistema de Informação 
Gerencial - SIG. 

1. O valor da informação para a gestão das organizações. 
2. Abordagens e aplicação da Teoria Geral dos Sistemas nas organizações. 

3. Abordagens e características dos processos e informações em níveis 

operacional, tático e estratégico. 

4. Estruturação, implementação e avaliação dos Sistemas de Informações 

Empresarial. 

5. Arquitetura Corporativa Orientada a Serviços. 
6. Governança de projetos de Tecnologia da Informação - Frameworks. 

7. Alinhamento estratégico das organizações com a Tecnologia da 

Informação. 
8. Gestão e características dos profissionais e equipes de Tecnologia da 

Informação. 

9. Gestão da inovação nas organizações. 
10. Infraestrutura de tecnologia da informação. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS / DIREITO / TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/103 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Psicologia 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Psicologia 
Organizacional. 

2. Psicologia Jurídica. 

1. Gestão de Pessoas e seus pilares. 

2. Psicologia em interface com a Justiça. 
3. Psicologia Jurídica e Direito de Família. 

4. Psicologia Jurídica e Direitos Humanos. 

5. Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
6. Psicologia do Comportamento Organizacional. 

7. Temas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. 

8. Psicologia Jurídica: especialidade da ciência psicológica. 
9. Atuação do Psicólogo em diferentes tipos de Organizações. 

10. Cultura organizacional e a produção de subjetividades no mundo do 

trabalho. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/104 01 03 03 20 Horas 
Graduação em Economia 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Economia e Mercado de 

Capitais. 

1. Fundamentos da economia. 

2. Teoria microeconômica. 

3. Teoria macroeconômica. 

4. Conceito e Cálculo dos Agregados do Setor Real da Economia. 

5. A economia Nacional e suas relações internacionais. 

6. As questões-chave da Economia. 
7. Principais conceitos do mercado de capitais. 

8. Bolsa de valores nacional e internacional. 

9. Caracterização e análises de ações. 
10. Ambiência do sistema financeiro. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/105 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos da 

Contabilidade. 

2. Teoria da Contabilidade. 

1. Características e objetivos da informação contábil financeira. 

2. Princípios da contabilidade. 
3. Balanço patrimonial. 

4. Demonstrações de resultados e relatórios contábeis. 

5. Caracterização e aspectos do patrimônio líquido das empresas. 
6. Contabilidade dos estoques. 

7. Investimentos e operações financeiras. 
8. Ativo imobilizado e ativo intangível. 

9. Patrimônio e resultado. 

10. Tecnologias e Sistemas de Informações Contábeis. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/106 01 03 03 40 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Análise das 
demonstrações contábeis. 

2. Contabilidade gerencial. 

1. Panorama das demonstrações contábeis. 
2. Balanço patrimonial e DRE. 

3. Análises horizontal e vertical. 

4. Índices de liquidez e endividamento. 

5. Índices de rentabilidade e rotatividade. 

6. Ciclos operacional, financeiro, econômico, análise do capital de giro e fluxo 

de caixa. 
7. A informação contábil gerencial como apoiador dos processos de tomada de 

decisão. 

8. Aplicando à estratégia e Balanced Scorecard nas organizações. 
9. Utilização dos custos para o processo decisório. 

10. Indicadores de desempenho nas organizações e compliance, 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/107 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Pública. 

2. Contabilidade 

Ambiental. 
3. Contabilidade Social. 

4. Contabilidade no 
Agronegócio. 

1. Fundamentos da contabilidade pública. 
2. A elaboração e execução das peças orçamentárias brasileiras. 

3. Licitações, contratos e convênios. 

4. Governança na gestão pública. 
5. Auditoria, tomadas e prestações de contas. 

6. Fundamentos da contabilidade ambiental e social. 

7. As relações da contabilidade com o desenvolvimento sustentável nas 
organizações. 

8. Balanço da Transparência Corporativa. 
9. Fundamentos da contabilidade no agronegócio. 

10. Mercados financeiros na perspectiva do agronegócio. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/108 01 03 03 40 Horas 
Graduação em Ciências Contábeis 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade Fiscal e 
Tributária. 

2. Auditoria. 

1. Conceitos e características da contabilidade tributária. 

2. Aspectos do sistema tributário brasileiro. 
3. Caracterização dos tributos diretos. 

4. Caracterização dos tributos indiretos. 

5. Sistema público de escrituração digital (SPED). 
6. O Simples Nacional e suas relações com os pequenos negócios. 

7. Os efeitos das normas internacionais na contabilidade tributária e fiscal 

brasileira. 
8. Planejamento tributário. 

9. Fundamentos de Auditoria das Demonstrações Contábeis. 

10. Processo e normas de auditória. 

 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/109 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Contabilidade de custos. 
2. Ética aplicada à contabilidade. 

1. Princípios Contábeis Aplicados a Custos. 

2. Custeio Baseado em Atividades (ABC). 
3. Aplicação de custos diretos e indiretos. 

4. Lucro, margem de Contribuição, e retorno sobre o Investimento. 

5. Características e cálculo do preço de venda. 
6. Relações financeiras e contábeis do Custo/Volume/Lucro. 

7. Apuração das análises de custos para a Tomada de Decisão. 
8. Aspectos gerais do Código de Ética Profissional do Contador (CEPC). 

9. As teorias estruturantes do pensamento ético. 

10. Os princípios e legislações que regem a profissão do contador. 
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CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/110 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Ciências Contábeis 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Perícia Contábil e 
Arbitragem. 

1. Conceito e objetivos da perícia contábil. 

2. Fundamentos da perícia contábil. 

3. Laudos periciais (conceito, estrutura, requisitos e tipos). 

4. Arbitragem, mediação, conciliação e negociação. 

5. Fraude em contabilidade. 

6. Princípio da arbitragem. 

7. O árbitro e seu regime jurídico: requisitos para o exercício da função. 

8. Sentença arbitral e seus requisitos legais. 

9. Arbitragem, falência e recuperação judicial. 

10. Prova pericial e sua função. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º  de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/111 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Constitucional. 

2. Prática Constitucional. 

1. Constitucionalismo: Trajetória histórica do constitucionalismo. 

Constitucionalismo francês, britânico e norte-americano. Positivismo. Pós-

positivismo. Neoconstitucionalismo. 

2. Constituição: Classificação, sentidos das constituições e eficácia das normas 

constitucionais. 

3. Direitos e garantias fundamentais: Teoria dos direitos fundamentais. 

4. Constituição e Tratados: Aplicabilidade dos tratados internacionais e 

previsão constitucional. 

5. Direitos e Garantias Fundamentais: Nacionalidade, Direitos políticos e 

Partidos políticos. 

6. Dimensões dos Direitos Fundamentais: Dimensão subjetiva e objetiva dos 

direitos fundamentais, Eficácia vertical, horizontal e transversal/diagonal dos 

direitos fundamentais.   

7. Intervenção e Defesa do Estado e instituições democráticas: Intervenção 

federal e Intervenção dos estados nos municípios, Estado de Defesa, Estado de 

Sítio. 

8. Controle da constitucionalidade: Teoria do Controle de Constitucionalidade 

e tipos de controle. 

9. Ordem Econômica e Financeira: Política urbana, agrícola e fundiária e 

reforma agrária.  

10. Teoria Geral dos Tratados Internacionais: A Convenção de Viena de 1969 

no Brasil. Estrutura e classificação dos Tratados. Fase de formação dos 

Tratados. Reservas, emendas e modificações nos tratados multilaterais. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/112 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Direito Civil. 
2. Prática Jurídica no 

Direito Civil. 

1. Vigência, aplicação no tempo e espaço, obrigatoriedade, interpretação e integração 

das leis. 
2. Pessoas naturais: Personalidade, Direitos da Personalidade e Capacidade. 

3. Desconsideração: Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da 

pessoa jurídica e dos sócios. 

4. Fatos Jurídicos: Fatos naturais e Fatos Humanos. 

5. Condição, termo e encargo, existência, eficácia, validade, defeitos e nulidade do 

negócio jurídico. 
6. Atos jurídicos: lícitos e ilícitos, prescrição e decadência. 

7. Obrigações: Obrigações de dar, Obrigações de fazer e de não fazer, Obrigações 

alternativas e facultativas, Obrigações divisíveis e indivisíveis e Obrigações principais 
e acessórias. 

8. Contratos: Interpretação, Extinção e Espécies de contratos regulados no Código 

Civil. 
9. Direitos Reais: Propriedade, Superfície, Servidões, Usufruto e Uso. 

10. Direito das sucessões: Sucessão legítima, Sucessão testamentária, Inventário e 

partilha. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/113 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito ou 

Graduação em Ciências Sociais ou 

 Graduação em Ciência Política ou  

Graduação em Antropologia ou  

Graduação em Sociologia 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Ciência Política e Teoria 

Geral do Estado. 

2. Sociologia Geral e 
Jurídica. 

1. Direitos políticos: aquisição, perda, suspensão, sufrágio, eleição, plebiscito e 

referendo. 

2. Sistemas: majoritário e proporcional, quociente eleitoral e partidário e votos válidos. 
3. Eleitores: Alistáveis e inalistáveis, alistamento obrigatório, facultativo e Domicílio 

eleitoral. 

4. Organização eleitoral: Partidos políticos e federações, propaganda eleitoral, política 
e partidária. 

5. Estado: Organização político-administrativa, poderes, mecanismos de freios e 

contrapesos no Estado. 

6. Sociologia Jurídica: O Direito como ciência, ideologia e a ciência jurídica como 

ciência social. 

7. Análise do Direito: Positivismo, pós-positivismo, marxismo, historicismo e opinião 
pública. 

8. Conflito: social e conflito, função simbólica do Direito considerando a eficácia e 

legitimidade da ordem jurídica.  
9. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação e a relação entre 

Direito e Moral. 

10. Teorias contemporâneas da justiça: O utilitarismo, o liberalismo e libertarismo 
igualitário e o comunitarismo. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/114 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Processual Civil. 

2. Práticas Jurídicas 
Simuladas Civil. 

1. Limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Da competência interna e 

da cooperação nacional. Critérios para determinação. Sistemas e distinção. 

2. Sujeitos do processo: Partes, procuradores, capacidade, substituição, representação e 
sucessão. 

3. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, partes, MP e desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. 
4. Litisconsórcio e intervenção de terceiros.  

5. Atos processuais: forma, tempo e lugar dos atos processuais, contagem dos prazos, 
preclusão e comunicações dos atos processuais. 

6. Processo: Formação, suspensão e extinção do processo e do cumprimento de sentença. 

7. Da mediação, autocomposição e arbitragem de conflitos conforme CPC, Lei n. 
13.140/2015 e Lei n. 9.307/1996. 

8. Recursos ordinários em espécie: Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, 

embargos de declaração. 
9. Processo judicial eletrônico: Informatização do processo judicial conforme CPC e Lei n. 

11.419/2006 (com as alterações decorrentes da Lei n. 14.318/2022). 

10. Procedimentos de jurisdição voluntária: notificação, interpelação, protesto, alienação 
judicial, homologação de extinção consensual da união estável. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/115 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito Penal. 

2. Prática Jurídica no 

Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Penal: Fontes do direito penal e princípios aplicáveis ao direito 

penal. 

2. Aplicação da lei penal: princípios da legalidade e da anterioridade, a lei penal no tempo 
e no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 

3. Teorias do crime: Fato típico, relação de causalidade; superveniência de causa 

independente; relevância da omissão; Ilicitude e excludentes; Imputabilidade penal. 
4. Crime: consumado, tentado, impossível, doloso, culposo e preterdoloso. 

5. Concurso de Crimes. 

6. Concurso de Pessoas. 

7. Penas: espécies de penas; cominação das penas; aplicação da pena; suspensão 

condicional da pena; livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação. 

8. Erro: sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; determinado por terceiro; sobre 
a pessoa; sobre a ilicitude do fato. 

9. Das Penas: aplicação da pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; 

efeitos da condenação; reabilitação. 
10. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal e crimes resultantes de 

preconceitos de raça ou de cor (Lei no 7.716/1989). 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/116 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer 
área 

1. Direito Processual Penal. 

2. Prática Jurídica no 
Direito Penal. 

1. Introdução ao Direito Processual Penal: princípios; sistemas processuais; lei processual 

penal no tempo, espaço, interpretação e integração da lei processual. 

2. Ação Penal: Jurisdição e Competência.  
3. Ação Civil Ex Delicto, questões e Processos Incidentes. 

4. Medidas Cautelares: de Natureza Real e Pessoal.  

5. Suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, Livramento 
condicional e liberdade provisória. 

6. Relações Internacionais com Autoridade Estrangeira: cartas rogatórias; homologação de 
sentença estrangeira; extradição, expulsão e deportação. 

7. Sujeitos do processo e comunicação dos Atos Processuais. 

8. Procedimentos: comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, especial do 
Tribunal do Júri. 

9. Sentença e outros provimentos judiciais. Coisa julgada. 

10. Nulidades, recursos e ações autônomas de impugnação. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/117 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer 

área 

1. Direito do Trabalho. 

2. Direito Processual do 
Trabalho. 

3. Prática Jurídica no 

Direito do Trabalho, do 
Consumidor e 

Previdenciário. 

1. Direito do Trabalho: natureza, conteúdo, fontes e Princípios.  
2. Fundamentos do direito do trabalho: Relação de trabalho, relação de emprego e contrato 

individual de trabalho e suas modalidades. 

3. Jornada de trabalho: conceito, jornadas especiais de trabalho, trabalho noturno e 
extraordinário. Horas in itinere, horas-extras e Intervalos para descanso.  

4. Direito Coletivo do Trabalho: Princípios, sindicalização, negociação coletiva e 

flexibilização, acordo coletivo, convenção coletiva e contrato coletivo de trabalho. 
5. Dissídio coletivo: conceito, classificação, competência, instauração, legitimidade, prazo, 

procedimento, revelia, sentença e ação de cumprimento. 

6. Tutela provisória na Justiça do Trabalho: Tutelas de urgência e de evidência: conceito, 
espécies, pressupostos. Estabilização da tutela provisória. Tutela antecedente e incidente. 

Tutelas satisfativas. 

7. Normas Processuais do Direito do Trabalho: Prescrição e decadência no Direito do 

Trabalho, causas de interrupção, impedimento e suspensão e prescrição intercorrente. 

8. Previdência Social na Constituição Federal. Regimes previdenciários. Noções gerais. 

Princípios. Técnicas de financiamento.  
9. Código de Defesa do Consumidor: Relação de consumo, consumidor por equiparação e 

proteção contratual do consumidor. 

10. Lesividade do consumidor: Vício e fato do produto ou serviço, prescrição e decadência 
no CDC. 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/118 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Empresarial. 

2. Direito Administrativo. 

1. O Direito de Empresa no Código Civil: Origem, Evolução, Empresa e empresário, 

estabelecimento e ato empresarial. 
2. Sociedades: não personificada, personificada e seus tipos, transformação, incorporação, 

fusão e liquidação e nome empresarial das sociedades. 

3. Desconsideração da personalidade jurídica e Responsabilidade da pessoa jurídica e dos 

sócios. 

4. Contratos bancários: características, classificação, espécies, interpretação, juros 

remuneratórios e moratórios. 
5. Títulos de crédito: Conceito, características, princípios informadores, classificação dos 

títulos de crédito. 

6. Direito Falimentar: Processo falimentar, recuperação judicial e extrajudicial. 
7. Poderes e deveres dos administradores públicos: Uso e abuso de poder, Poderes 

administrativos, Poder discricionário, Poder hierárquico, Poder disciplinar, Poder normativo e 

Poder de polícia. 
8. Estrutura da Administração: Centralização, descentralização e desconcentração. 

Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações. Agências. 

9. Serviços públicos: conceito, características, classificação, titularidade (competência), 
princípios, remuneração, usuários, formas de execução. 

10. Ato administrativo: conceito, elementos, requisitos de validade, atributos (características), 

formação e efeitos, classificação, silêncio administrativo, vinculação e discricionariedade e 
espécies de Atos administrativos. 

 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º ° de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/119 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Direito 
com 

Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Introdução ao Estudo do 

Direito. 

2. Filosofia Geral e Jurídica. 

3. História e Antropologia 
Jurídica. 

4. Ética Geral e 

Profissional. 

1. Direito como norma, valor, ciência, ideologia e a ciência jurídica como ciência social. 

2. Direito como ciência: conceito, teorias, Direito Positivo, Natural, Subjetivo. 
3. Interpretação jurídica e métodos de interpretação e integração. 

4. História do Direito: Evolução do direito e sistemas jurídicos comparados, história do direito 

brasileiro.  

5. Antropologia jurídica: Limitações do Direito na resolução de conflitos morais, violência e 

religião e crenças.  

6. A estrutura do Direito: Teoria da norma jurídica, sua divisão estrutural entre regras e 
princípios e o conflito de normas e colisão de princípios. 

7. Interpretação do Direito: Métodos tradicionais de interpretação, originalismo e 

principialismo na interpretação constitucional. 
8. Relações jurídicas e as teorias sobre o sistema jurídico, antinomias e lacunas. 

9. Modelos teóricos do Direito: O normativismo de Hans Kelsen e o estudo do Direito e Moral. 

10. Ética Geral e profissional: Código de Ética e disciplina da OAB e Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8906/1994). 
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CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/120 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

com 
Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Agrário. 

2. Direito Ambiental e 

Urbanístico. 

1. Princípios Gerais de Direito Agrário: Natureza Jurídica e histórico do Direito Agrário no 

Brasil. 

2. Instituto Jurídico Agrário: conceito, dimensionamento e classificação do imóvel rural. 
3. Propriedade territorial rural: Terras Publicas e Particulares, Devolutas, instituto da 

Discriminação, Procedimento Discriminatório Administrativo. 

4. Direito Real de Uso: Concessão, usucapião rural e contratos agrários. 
5. Noções gerais da empresa agrária e Aquisição de terras rurais por estrangeiros. 

6. Função ambiental pública e privada: Função social da propriedade e Art. 225 da Constituição 
Federal de 1988. 

7. Direito ambiental constitucional: Meio ambiente como direito fundamental, princípios 

estruturantes do estado de direito ambiental e competências ambientais legislativa e material. 
8. Fundamentos do Direito ambiental: Prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-

pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional, tutela do patrimônio 

cultural, cooperação, solidariedade, participação e informação, uso compatível com a natureza do 
bem e valorização sustentável. 

9. Política de Regularização: Políticas urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária, estudos 

ambientais e licenciamento ambiental.  
10. Resíduos Sólidos: Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10) e 

Responsabilidade pós-consumo. 
 

CURSO: DIREITO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/121 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Direito 

Com  

Mestrado ou Doutorado em 

qualquer área 

1. Direito Administrativo. 
2. Direito Tributário. 

3. Direito Financeiro. 

1. A LINDB, seus princípios e a segurança jurídica, no âmbito do direito administrativo 
brasileiro. 

2. A imissão provisória na posse enquanto interferência do Estado na propriedade privada. 

3. Os atos administrativos em espécie e as formas de extinção. 
4. O regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 à luz dos mandados de otimização. 

5. Os contratos, em espécie, celebrados pela Administração Pública. 

6. Os bens públicos e as exigências legais para alienação. 

7. As receitas públicas no contexto da dívida ativa. 

8. O ciclo orçamentário e a execução do orçamento público. 

9. A natureza jurídica do orçamento, as mudanças trazidas pela EC. nº 100/2019 e o controle de 
constitucionalidade das peças orçamentárias. 

10. Despesas Públicas e a sua escrituração, restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 
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CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/122 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  

Graduação em Engenharia Agrícola ou  
Graduação em Administração Rural ou  

Graduação em Ciências Agrárias ou  

Graduação em Ciências Agrícolas ou  
Graduação em Agronegócio ou 

Graduação Engenharia de Biossistemas ou 
Graduação em Ciências Biológicas ou 

Tecnológo em Produção de Grãos ou 

Tecnólogo em Agricultura 
Tecnólogo em Agropecuária 

Tecnólogo em Agronegócios 

Tecnólogo em Administração Rural 
Tecnólogo em Agronomia 

Tecnólogo em Ciências Agrárias 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Introdução à Gestão no 
Agronegócio. 

2. Administração e planejamento 

rural. 

1. Agronegócio. 

2. Agropecuária Brasileira. 
3. Agroindustrialização. 

4. Commodities agropecuárias. 
5. Administração e Planejamento Rural. 

6. Modernização Agropecuária. 

7. Transformação do Meio Rural. 
8. Agricultura Familiar. 

9. Agricultura Ecológica; 

10. Contabilidade Rural e do Agronegócio. 

 

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/123 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  

Graduação em Ciências Agrárias ou  
Graduação em Ciências Agrícolas ou  

Graduação em Zootecnia ou 

Tecnólogo em Agronegócios ou 
Tecnólogo em Agropecuária ou 

Tecnólogo em Agronomia ou 

Tecnólogo em Ciências Agrárias  
com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos e teorias da 

produção animal e da produção 
vegetal. 

1. Principais Órgãos das Plantas e suas Funções. 
2. Nutrição Mineral de Plantas. 

3. Absorção e Translocação de Água e Nutrientes nas Plantas. 

4. Sistemas de Produção Agropecuária. 
5. Bovinocultura de Corte e Leite. 

6. Pastagens. 

7. Nutrição Animal. 

8. Mercados e Serviços Zootécnicos. 

9. Avicultura de Corte e Postura. 

10. Ovinocaprinocultura. 
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CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/124 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  

Graduação em Administração Rural ou  
Graduação em Ciências Agrárias ou  

Graduação em Ciências Agrícolas ou  

Graduação em Agronegócio ou  
Graduação em Engenharia Florestal ou  

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Zootecnia ou 

Graduação em Administração ou  
Graduação em Economia ou  

Graduação em Ciência Política ou  

Graduação em Direito ou  
Graduação em Ciências Sociais ou  

Graduação em Gestão Pública ou  

Graduação em Relações Internacionais ou  
Graduação em Relações Públicas ou  

Graduação em Ciências Econômicas ou 

Tecnólogo em Agricultura ou 
Tecnólogo em Agropecuária ou 

Tecnólogo em Cooperativismo ou 

Tecnólogo em Agronegócios ou 
Tecnólogo em Administração Rural ou 

Tecnólogo em Agronomia ou 

Tecnólogo em Ciências Agrárias ou 
Tecnológo em Produção de Grãos 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Políticas públicas para o 

Agronegócio. 

2. Assistência técnica e 
extensão rural. 

1. Política Agrícola Brasileira. 

2. Direito Ambiental e Agrário. 

3. Política de Investimentos Públicos. 
4. Linhas de Crédito para o Agronegócio. 

5. Fundamentos da Extensão Rural. 

6. Planejamento e Avaliação de Programas de Extensão. 
7. Estrutura Agrícola Brasileira. 

8. Métodos de Aprendizagem e Treinamento Rural. 

9. Comunicação e Difusão de Inovações no Agronegócio. 

10. Desenvolvimento de Comunidades Rurais. 
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CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/125 

Ampla 

Concorrência: 

 

Cadastro  

Reserva 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

Ampla 

Concorrência: 

 

01 

40 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  

Graduação em Ciências Agrárias ou  
Graduação em Ciências Agrícolas ou  

Graduação em Zootecnia ou 

Graduação em Agroecologia ou 
Tecnólogo em Agronegócios ou 

Tecnólogo em Agropecuária ou 

Tecnólogo em Agronomia ou 
Tecnólogo em Ciências Agrárias 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Cadeias produtivas de 

alimentos de origem animal 

e vegetal. 

1. Cadeia Produtiva de Grãos e Hortaliças. 

2. Nutrição de Frutíferas e Hortaliças. 
3. Produção Orgânica. 

4. Colheita, Beneficiamento e Armazenamento de Grãos e hortaliças. 

5. Rotação e Consorciação de Grandes Culturas. 
6. Cadeia Produtiva de Carne, Leite e Derivados. 

7. Estratégias de Comercialização de Alimentos de Origem Animal e Vegetal. 

8. Nutrição Animal. 
9. Produção Animal em Sistemas Sustentáveis. 

10. Fitossanidade em Frutíferas e Hortaliças. 

Reservada para 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

01 

Candidatos 

com 

Deficiência: 

 

03 

Candidatos com 

Deficiência: 

 

03 

Total: 01 Total: 04 Total: 04 
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CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/126 01 03 03 20 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  

Graduação em Engenharia Agrícola ou  
Graduação em Administração Rural ou  

Graduação em Ciências Agrárias ou  

Graduação em Ciências Agrícolas ou  
Graduação em Agronegócio ou  

Graduação em Administração ou  
Graduação em Economia ou  

Graduação em Empreendedorismo ou  

Graduação em Marketing ou 
Tecnólogo em Agricultura ou 

Tecnólogo em Agropecuária ou 

Tecnólogo em Agronegócios ou 
Tecnólogo em Administração Rural ou 

Tecnólogo em Agronomia ou 

Tecnólogo em Ciências Agrárias 
Tecnólogo em Produção de Grãos ou 

Graduação em Medicina Veterinária ou 

Graduação em Engenharia de Biossistemas ou 
Graduação em Zootecnia ou  

Graduação em Engenharia de Alimentos 

Graduação em Comunicação Social, em todas as 
suas habilitações 

com 

Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Empreendedorismo e 

Inovação no Agronegócio. 

2. Comercialização e 
Marketing no Agronegócio. 

1. Metodologias Empreendedoras para o Agronegócio. 

2. Plano de Desenvolvimento Pessoal: Visão de Futuro e Estabelecimento de 
Metas. 

3. Características do Comportamento Empreendedor (CCE). 

4. Comunicação e Negociação Empreendedora e Motivação na Busca de 
Oportunidades. 

5. Avaliação de Oportunidades no Agronegócio: Critérios de Avaliação de 

Ideias de Negócios. 
6. Planejamento Empreendedor no Agronegócio: Plano de Negócios no 

Segmento Rural. 

7. Marketing no Agronegócio. 
8. Desenvolvimento de Mercados e Expansão de Demandas. 

9. Cadeia de Valor Mental na Direção de Marketing. 

10. Sistemas de Comercialização no Agronegócio. 
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CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

Código de 

Vaga 

N.º de vagas 
para Reserva 

Imediata 

Candidatos 

classificados 

para a 2ª 

Etapa 

N.º de 

Candidatos 

Homologados 

Regime de 

Trabalho 
Formação Exigida Área de Conhecimento Objetos de Avaliação 

PUU/2022/127 01 03 03 40 Horas 

Graduação em Engenharia Agronômica ou  

Graduação em Agronomia ou  
Graduação em Engenharia Agrícola ou  

Graduação em Ciências Agrárias ou  

Graduação em Ciências Agrícolas ou 

Tecnólogo em Agricultura ou 

Tecnólogo em Agropecuária ou 

Tecnólogo em Agronomia ou 
Tecnólogo em Ciências Agrárias 

Graduação em Engenharia de Biossistemas ou 

Graduação em Engenharia Ambiental ou 
Graduação em Engenharia Florestal ou 

Graduação em Geografia ou 

Graduação em Ciências Biológicas ou 
Tecnólogo em Irrigação e Drenagem ou 

Tecnólogo em Produção de Grãos 

com 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área 

1. Fundamentos, manejo e 

conservação de solos e 
água. 

1. Manejo e Conservação do Solo e Água. 

2. Erosão do Solo. 

3. Dinâmica da Água no Solo. 
4. Sistemas de Classificação de Terras: Capacidade de Uso das Terras e 

Aptidão Agrícola do solo. 

5. Classificação de Terras Para Fins de Irrigação. 
6. Recuperação de Solos Degradados. 

7. Sistemas de Preparo do Solo: Práticas Convencionais e Conservacionistas. 

8. Retenção e Armazenamento de Água no Solo. 
9. Indicadores de Qualidade do Solo. 

10. Matéria Orgânica do Solo. 

 

 

 

 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 13/02/2023 21:02:55.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 29BDAD9E013619BC



 

Página 87 de 83 
EDITAL N° 001/2022– COCPD/UNITINS / ABERTURA / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 2022  

EDITAL N.° 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

ANEXO II – PONTUAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome (Legível):  

Número de Inscrição:  Código de Vaga:  PUU/2022/ 
 

Títulos Valor de cada Título 

Valor 

Máximo dos 

Títulos 

Quantidade de 

folhas entregue 

por alínea 

Estimativa 

de 

Pontuação 

(Opcional)  

A) Diploma, devidamente reconhecido, de conclusão de DOUTORADO.  
(Incluindo o diploma que poderá ser apresentado para posse) 

2,0 2,0   

B) Diploma, devidamente reconhecido, de conclusão de MESTRADO.  
(Incluindo o diploma que poderá ser apresentado para posse) 

1,5 1,5   

C) Certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, com comprovação de carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, de acordo com a Resolução CNE/CES n° 1, de 08/06/2007 ou 

curso de Residência Médica ou Residência Médico-Veterinária. 
(Incluindo o certificado que poderá ser apresentado para posse) 

0,4 para o 1º título 

0,2 para o 2º título 
0,6   

D) Exercício de atividade profissional de nível superior, não-cumulativa com 

outras quaisquer no mesmo período, na Administração Pública ou Privada, em 
empregos/cargos especializados na área de formação do candidato ou em área 

afim. Das atividades em questão está excluído o exercício de magistério em 

curso de educação superior, já previsto na alínea “e” deste Anexo. Para efeito de 
pontuação, não será considerada fração de ano. Atividade exercida a partir de 

dezembro/2012. 

0,1 a cada um ano, sem 
sobreposição de tempo. 

0,3   

E) Exercício de magistério em curso de educação superior na área de formação 
do candidato ou em área afim. Para efeito de pontuação, não será considerada 

fração de semestre. Atividade exercida a partir de dezembro/2012. 

0,2 por semestre letivo, 
sem sobreposição de 

tempo 

2,0   

F) Aprovação/Classificação em Concurso Público de Nível Superior para Cargo 
Efetivo. Aprovação obtida a partir de dezembro/2017. 

0,1 0,1   

G) Publicações de artigos científicos completos de interesse para a área de 

conhecimento da vaga, em periódicos científicos internacionais e/ou nacionais 

(não serão aceitos resumos). Publicados a partir de dezembro /2017. 

0,3 por publicação 0,9   

H) Publicação de livro didático/técnico ou de interesse para a área de 

conhecimento da vaga, de autoria exclusiva do candidato. Publicados a partir de 
dezembro /2017. 

0,2 por publicação 0,6   

I) Publicação de livro didático/técnico em coautoria, ou publicação de capítulo 

de livro didático/técnico ou de interesse para a área de conhecimento da vaga. 

Publicados a partir de dezembro /2017. 

0,1 por publicação 0,4   

J) Orientação concluída de trabalho de conclusão de curso de graduação. 

Orientação concluída a partir de dezembro /2017. 
0,1 por orientação 0,3   

K) Orientação concluída de trabalho final de pós-graduação lato sensu. 
Orientação concluída a partir de dezembro /2017. 

0,1 por orientação 0,3   

L) Orientação concluída de dissertação de Mestrado. Orientação concluída a 

partir de dezembro /2017. 
0,2 por orientação 0,4   

M) Orientação concluída de tese de Doutorado. Orientação concluída a partir de 

dezembro /2017. 
0,3 por orientação 0,6   

PONTUAÇÃO MÁXIMA DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS      10,00 TOTAL   
 

É de responsabilidade do candidato verificar qual a documentação necessária para a comprovação dos títulos, conforme discriminado no item 10.9 deste edital. 
 

OBSERVAÇÃO: O candidato deverá rubricar todas as páginas entregues e indicar, em cada folha, a alínea deste anexo a que se refere o documento apresentado. 
 

A Comissão Organizadora do Concurso recebeu, com efeito, apenas de entrega os documentos acima numerados, que posteriormente serão repassados pela Comissão Executora do 

Concurso à Banca Examinadora do código de vaga ao qual estou concorrendo. De acordo com o item 12.1.4 deste edital. 
 

 

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 

Declaro para fins de prova (Avaliação de Títulos) junto à Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, que os documentos entregues são cópias 

autênticas dos originais. Declaro que estou ciente de que na hipótese de prestar falsas informações e/ou apresentar falsos documentos, estarei 

incorrendo em falta, podendo ser eliminado do concurso público objeto do Edital Nº 001/2022, de 29/12/2022, e que estarei sujeito às sanções 

administrativas, civis e penais aplicáveis. 

 
Data: ___/_____/________     Assinatura do Candidato: 

________________________________________ 
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EDITAL N.° 001/2022 – COCPD/UNITINS, DE 29/12/2022 

ANEXO III – REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

 

CONCURSO PARA PROFESSOR UNIVERSITÁRIO – 2022 

 

Nome:                

Data de Nascimento:         /         /      

Curso:        Código de Vaga:       

Endereço:            N.º:    

Bairro:          CEP:      

Complemento:              

Cidade:            UF:    

Tel. Res.: (       )    Tel. Com.: (        )     Tel. Cel.: (____)   

  

CPF:      Documento de Identidade:      UF:    

E-mail:               

Solicito atendimento diferenciado para a realização das provas, conforme necessidade(s) assinalada(s) abaixo:  

Tipo de Limitação Atendimento solicitado 

(   ) Visual 

(   ) Auditiva 

(   ) Física/motora 

(   ) Lactante/Amamentação 

(   ) Mental/Intelectual 

(   ) Outros - especifique o tipo: 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(   ) Prova ampliada (fonte padrão é Arial 20); 

(   ) Auxílio de fiscal para a leitura da prova (Ledor); 

(   ) Auxílio de fiscal para transcrever o texto para o Caderno de Folhas de Texto Definitivo 
(Transcritor); 

(   ) Permissão para o uso de aparelho auditivo (  ) bilateral (  ) direito (  ) esquerdo; 

(   ) Intérprete de Libras; 

(   ) Apoio para perna; 

(   ) Mesa para cadeiras de rodas ou limitações físicas; 

(   ) Mesa e cadeiras separadas (gravidez de risco ou obesidade); 

(   ) Sala para amamentação; 

(   ) Sala individual (candidatos com doenças contagiosas/outras); 

(   ) Sala em local de fácil acesso (dificuldade de locomoção); 

(   ) Tempo adicional de 1 (uma) hora (item 4.1.1); 

(   ) Outros: especificar no espaço destinado para observações. 

Observações: 

 

 

 

Data: ____/_____/________ 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

ATENÇÃO: Anexar a este requerimento os documentos que comprovem a necessidade de atendimento diferenciado, citado 

acima, e enviar para a Comissão Organizadora do Concurso, conforme item 4 e seus subitens deste edital. 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA GERAL 
 

2022 – DEZEMBRO 

Dia 29 Publicação do Edital de Abertura 

Dia 30 Início do prazo para impugnação do Edital (item 1.4) 

2023 – JANEIRO 

Dia 12 Término do prazo para impugnação do Edital - às 17h 

De 16 a 29 
Prazo para solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição (item 3.8 e seus subitens) – início às 17h do 1º dia e término às 

17h do último dia 

2023 – FEVEREIRO 

Dia 03 Divulgação do resultado provisório das solicitações de isenção da taxa de inscrição (data provável) 

Dia 04 
Recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição (item 3.8.9) – até às 17h (o prazo será aberto no 

dia anterior, logo após a divulgação do resultado das solicitações) 

Dia 07 Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final das solicitações de isenção (data provável) 

Dia 07 Início das Inscrições - a partir das 17h (www.unitins.br/concursos/publico) 

2023 – MARÇO 

Dia 10 Término das Inscrições - às 17h 

Dia 13 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 

Dia 13 
Último dia para envio dos documentos referentes à solicitação de atendimento diferenciado (ver item 4 deste edital) e à 

inscrição para concorrer à reserva de vagas para candidato com deficiência (PcD) (item 3.9.2) 

Dia 17 Publicação da relação provisória dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas (data provável) 

Dia 17 
Publicação da relação provisória dos candidatos que se autodeclararam deficientes e que enviaram a documentação requerida 

no item 3.9.2 (data provável) 

Dia 21 Prazo para recurso contra a não confirmação de inscrição e contra a lista de candidatos PcD (item 5.4) 

Dia 24 Publicação da relação final dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas (data provável) 

Dia 24 
Publicação da relação final dos candidatos que se autodeclararam deficientes e que enviaram a documentação requerida no item 

3.9.2 (data provável) 

Dia 31 Divulgação das Bancas Examinadoras – 1ª Etapa (itens 6.6 e 6.6.1) (data provável) 

2023 – ABRIL 

Dia 03 Divulgação das respostas às solicitações de atendimento diferenciado (data provável) 

Dia 04 Prazo para recurso contra as respostas do atendimento diferenciado (item 4.4.1) 

Dia 12 Divulgação dos Locais (Blocos) de Realização da Prova Escrita – Para todas as Vagas (data provável) 

Dia 16 Realização da Prova Escrita (1ª Etapa) – Para todas as Vagas (Quadro I; item 7.2) 

A definir * Publicação do Resultado Provisório (data provável) 

A definir * Prazo para solicitação de cópias dos documentos/arquivos mencionados no item 13.4 – Até às 17h 

A definir * 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório (itens 13.2 e 13.3) – início às 17h do 1º dia e término às 17h 

do último dia 

A definir * Publicação do resultado dos recursos (data provável) 

A definir * Publicação do resultado final da 1ª Etapa e da convocação para a 2ª Etapa (item 7.2.1) (data provável) 

A definir * Divulgação das Bancas Examinadoras – 2ª Etapa (itens 6.6 e 6.6.1) (data provável) 

A definir * Divulgação dos Locais (Blocos) onde acontecerá a Entrega dos Títulos (data provável) 

A definir * Divulgação dos Locais (Blocos) de realização do Sorteio do Tema da Prova Didática (data provável) 

A definir * Realização das Provas da 2ª Etapa (Quadro I; item 7.2) 

A definir * Publicação do resultado provisório das provas da 2ª Etapa e do resultado provisório do concurso (data provável) 

A definir * Prazo para solicitação de cópias dos documentos/arquivos mencionados no item 13.4 (da 2ª Etapa) – Até às 17h 

A definir * 
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório (itens 13.2 e 13.3) – início às 17h do 1º dia e término às 17h 

do último dia 

A definir * Publicação do resultado dos recursos da 2ª Etapa (data provável) 

A definir * Publicação do resultado final do concurso (data provável) 

A definir * Homologação do resultado final do concurso (data provável) 
 

* As datas que estão “A definir” serão fixadas após a publicação da relação das inscrições confirmadas. A realização das provas da 2ª Etapa 

ocorrerá, provavelmente, no prazo de até 120 dias após a realização da prova escrita. 
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