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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, PROGRAMAS E TABELA DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO
DE TÍTULOS
1.
2.
3.
4.
5.

Área do concurso: Enfermagem
Subárea: Enfermagem Pediátrica
Classe: ADJUNTO A
Regime de trabalho: Dedicação Exclusiva
Perfil do candidato: Doutorado em Enfermagem ou na área de saúde, e Especialização e/ou
Residência em Enfermagem em Saúde da Criança, Pediátrica, Neonatal ou áreas afins, e
Graduação em Enfermagem.

6. O CONCURSO CONSTARÁ DE:
ETAPAS
Prova Escrita
Prova Didática
Julgamento de títulos
De acordo com a Resolução nº 02/2018 do CCEPE, Art. 4º O concurso para a Carreira do
Magistério Superior, constará, obrigatoriamente, de: I) Prova Escrita; II) Prova Didática; e
III) Julgamento de Títulos; e, opcionalmente, de Prova Prática e Defesa de Memorial, a
critério do Centro Acadêmico ao qual se destinará o concurso.
§ 1º As provas Escrita, Didática, Prática e Defesa de Memorial contam com caráter
eliminatório e o julgamento de Títulos com caráter classificatório.

7. PROGRAMA DO CONCURSO:

a. Semiologia do recém-nascido e criança.
b. Características anátomo fisiológicas e assistência de Enfermagem ao
neonato com necessidades especiais de acordo com a idade gestacional e o
peso ao nascer.
c. Fisiopatologia e assistência de Enfermagem ao recém-nascido de risco nas
seguintes situações: asfixia, taquipnéia transitória do recém-nascido,
síndrome de aspiração do mecônio e síndrome da angústia respiratória.
d. Consulta de Enfermagem em Puericultura: aspectos abordados
(crescimento, desenvolvimento, alimentação, imunização, prevenção de

e.

f.
g.

h.

i.

j.

acidentes), sequência e registro da consulta orientada por taxonomia de
Enfermagem (NANDA-I, NIC, NOC e CIPE).
Alimentação do recém-nascido e lactente: características bioquímicas,
imunológicas e nutricionais do leite humano; aleitamento materno; manejo
do leite artificial; alimentação complementar.
Fisiopatologia e assistência de Enfermagem ao neonato com doenças
cardíacas congênitas, malformações neurológicas e gastrointestinais.
Assistência de Enfermagem à criança em situação de emergência
(intoxicação exógena, crise convulsiva, traumatismo crânio-encefálico,
acidente com animais peçonhentos, obstrução de vias aéreas, queimadura,
afogamento e parada cardiorrespiratória).
Fisiopatologia e assistência de Enfermagem à criança com distúrbios
gastrointestinais (diarreia, constipação, desnutrição, desidratação e
parasitoses).
Fisiopatologia e assistência de Enfermagem à criança com distúrbios
respiratórios (amigdalite, laringite, faringite, crupe, epiglotite, sinusite,
bronquiolite, pneumonia, asma).
Fisiopatologia e assistência de Enfermagem à criança com distúrbios
geniturinários (infecção do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda,
síndrome nefrotica, insuficiência renal).

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DE TÍTULOS
1) As tabelas de pontuação da prova de títulos devem seguir as orientações dos artigos 18 a
21 da Resolução nº 02/2018 do CCEPE;
2) Todas as tabelas de pontuação da prova de títulos devem constar uma coluna onde os
candidatos informarão os números dos documentos anexados.

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA PROFESSOR ADJUNTO PERMANENTE DO
CCS/UFPE
Aprovada pelo Conselho Departamental em 05/06/2018
ITEM
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.

ATIVIDADES
Experiência em magistério ou afins.

PESOS
3,00

Produção científica, técnica, artística, cultural e de extensão (Dos
últimos dez anos).

5,00

Trabalhos publicados ou equivalentes de divulgação dos produtos
da área
Trabalhos publicados na integra ou equivalente de divulgação dos
produtos da área em eventos científicos
Participação em projetos, programas e ações de extensão e
pesquisa
Exercício de atividades ligadas à administração Universitária
Atividades profissionais ligadas à área/subárea do concurso

3,00

0,50
1,00

Outras atividades correlatas
Somatório dos pesos

0,50
10,00

1,00
1,00

BAREMA DETALHADO PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO A
GRUPO 1
EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
Peso 3,0
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Supervisão/preceptoria de estágios curriculares (por semestre de atuação)

x 5,0 =

Docência por disciplina de Graduação com CH mínima de 30h (por semestre de
atuação)

x 5,0 =

Docência por disciplina de Graduação com CH mínima de 30h na área e subárea do
Concurso (por semestre de atuação)

x 7,0 =

Docência por disciplina em Pós-graduação Lato Sensu, especialização/residência com CH
mínima 15h (por semestre de atuação)

x 5,0 =

Docência por disciplina em Pós-graduação Lato Sensu, especialização/residência com CH
mínima 15h na área e subárea do Concurso (por semestre de atuação)

x 7,0 =

Docência por disciplina de Pós-graduação Stricto Sensu com CH mínima 15h (por
semestre de atuação)

x 6,0 =

Docência por disciplina de Pós-graduação Stricto Sensu com CH mínima 15h na área e
subárea do Concurso (por semestre de atuação)

x 8,0 =

Docência por disciplina de Cursos de Atualização com CH mínima 15h na área e subárea
do Concurso

x 3,0 =

Preceptoria/Tutoria/Supervisão de Programa de Residência (por semestre de atuação)

x 5,0 =

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (por trabalho aprovado)

x 5,0 =

Orientação de monografia de especialização ou de residência concluída (por
monografia aprovada)

x 6,0 =

Orientação de dissertação de mestrado (por dissertação aprovada)

x 10,0 =

Orientação de tese de doutorado (por tese aprovada)

x 20,0 =

Co-orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (por trabalho
aprovado)

x2,5=

Co-orientação de monografia de especialização ou de residência concluída (por
monografia aprovada)

x 3,0 =

Co-orientação de dissertação de mestrado (por dissertação aprovada)

x 5,0 =

Co-orientação de tese de doutorado (por tese aprovada)

x 10,0 =

Orientação de aluno de iniciação científica e/ou iniciação a docência (por semestre e
orientação concluída)

x 4,0 =

Orientação de aluno de monitoria (por semestre e monitoria concluída)

x 3,0 =

Orientação de aluno de extensão (por semestre e extensão concluída)

x 3,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de tese de
doutorado

x 8,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de qualificação de
tese de doutorado

x 4,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de dissertação de
mestrado

x 6,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de monografia/TCC
de graduação

x 3,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de concurso público
para o magistério superior

x 10,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de seleção de
programa de pós-graduação stricto sensu

x 5,0 =

Comprovação de participação como titular em banca examinadora de seleção de
programa de pós-graduação lato sensu / (Residência/Especialização)

x 2,0 =

NOTA DO GRUPO 1

GRUPO 2 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA, CULTURAL E DE EXTENSÃO (Dos
últimos dez anos)
Peso 5,0

2.1 Trabalhos publicados ou equivalentes de divulgação dos produtos da área (Peso 3,0)
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis A1 e
A2 na área do concurso.

x 12,0 =

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis B1 e
B2 na área do concurso.

x 10,0 =

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis B3 e
B4 na área do concurso.

x 8,0 =

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares com Qualis B5 e C
na área do concurso.

x 4,0 =

Aceite ou publicação de artigo completo em revista, jornal e similares sem QUALIS.

x 1,0 =

Publicação de livros com conselho editorial, como autor (ISBN)

x 10,0 =

Publicação de livros com conselho editorial, como organizador

x 8,0 =

Publicação de capítulo de livro nacional com conselho editorial, como autor

x 6,0 =

Publicação de capítulo de livro internacional com conselho editorial, como autor

x 8,0 =

NOTA DO SUBGRUPO 2.1

2.2 Trabalhos publicados na íntegra ou equivalente de divulgação dos produtos da área
em eventos científicos (Peso 1,0)
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Palestra, conferência e participação em mesa redonda em evento internacional

x 4,0 =

Palestra, conferência e participação em mesa redonda em evento nacional

x 3,0 =

Palestra, conferência e participação em mesa redonda em evento regional

x 2,0 =

Trabalho científico resumido publicado em anais de congresso nacional

x 0,5 =

Trabalho científico resumido publicado em anais de congresso internacional

x 1,0 =

Trabalho científico publicado na íntegra em anais de congresso nacional

x 1,0 =

Trabalho científico publicado na íntegra em anais de congresso internacional

x 2,0 =

NOTA DO SUBGRUPO 2.2

2.3 Participação em projetos, programas e ações de extensão e pesquisa (Peso 1,0)
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Coordenação de projeto de extensão, por semestre

x 20,0 =

Membro colaborador de projeto de extensão (participante da equipe, já graduado)
por semestre

x 15,0 =

Coordenação de curso ou evento de extensão (com CH mínima de 30h)

x 15,0 =

Membro colaborador de curso ou evento de extensão (com CH mínima de 30h)
(participante da equipe, já graduado)

x 10,0 =

NOTA DO SUBGRUPO 2.3

GRUPO 3
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA (Peso
0,5)
ATIVIDADES
Chefia de Departamento acadêmico, Coordenação de Curso de graduação, Coordenação
de Clínica-escola, Coordenação de Curso de pós-graduação Strito Sensu, Coordenação de
Curso de pós-graduação Lato Sensu (por atividade e período igual ou superior a 06
meses)
Sub-Chefia de Departamento acadêmico Vice-Coordenação de Curso de graduação,
Vice-Coordenação de Clínica-escola, Vice-Coordenação de Curso de pós-graduação
Strito Sensu, Vice-Coordenação de Curso de pós-graduação Lato Sensu, Presidente de
Câmara (graduação, pesquisa e extensão), Presidente de Comissão/Comitê,
Coordenações e/ou Divisões Acadêmicas (por atividade e período igual ou superior a
06 meses)
Membro de Comissão/Comitê (por atividade eperíodo igual ou superior a 06 meses)

PONTUAÇÃO
x 40 =

x 30 =

x 20 =

NOTA DO GRUPO 3
GRUPO 4
ATIVIDADES PROFISSIONAIS LIGADAS A ÁREA/SUBÁREA DO CONCURSO
Peso 1,0
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Atividade técnica profissional em saúde em órgão/empresa pública/privada(por
atividade a cada ano)

x 20 =

Atividade administrativa não acadêmica em saúde em
órgão/empresa pública/privada(por atividade a cada ano)

x 20 =

Membro de órgãos representativos de classe e associações científicas (por atividade e
período igual ou superior a 12 meses)

x 5,0 =

NOTA DO GRUPO 4
GRUPO 5
OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS
Peso 0,5
ATIVIDADES

PONTUAÇÃO

Membro de comissão editorial de revista científica INDEXADA na área do concurso.

x 5,0 =

Membro de comissão editorial de livro

x 3,0 =

Parecer/revisão de artigo em periódico com Qualis A1 a B2 na área do concurso.

x 4,0 =

Parecer/revisão de artigo em periódico com Qualis B3 a C na área do concurso.

x 2,0 =

Parecer/revisão de artigo em periódico sem QUALIS.

x 1,0 =

Produção técnica na área/subárea do concurso

x 1,0 =

Coordenação de projetos científicos aprovados por órgão de fomento

x 20,0 =

Coordenação de projetos científicos (sem fomento)

x 10,0 =

Participação (já graduado) em projetos científicos aprovados por órgão de fomento

x 10,0 =

Participação ( já graduado) em projetos científicos (sem fomento)

x 5,0 =

Bolsista de produtividade (por ano)

x 30,0 =

Pós doutorado (concluído)

x 20,0 =

Consultoria à instituição de fomento à pesquisa, ensino e extensão

x 10,0 =

Parecer “ad hoc” deinstituição de fomento à pesquisa, ensino e extensão (por parecer)

x 1,0 =

Registro de propriedade intelectual

x 30,0 =

Prêmio por atividade científica

x 5,0 =

Organização de evento científico local ou regional

x 5,0 =

Organização de evento científico nacional

x 10,0 =

Organização de evento científico internacional

x 15,0 =

NOTA DO GRUPO 5

RESUMO DA PONTUAÇÃO
GRUPOS
1

NOTA PARCIAL X
PESO

ITENS

4

Experiência magistério
Produção científica, técnica, artística, cultural e de
extensão. (Dos últimos dez anos)
Trabalhos publicados ou equivalentes de divulgação
dos produtos da área
Trabalhos publicados na íntegra ou equivalente de
divulgação dos produtos da área em eventos
científicos
Participação em projetos, programas e ações de
extensão e pesquisa
Exercício de atividades ligadas à administração
universitária
Atividades profissionais ligadas a área/subárea do
concurso

5

Outras atividades correlatas

2
2.1
2.2
2.3
3

TOTAL
POR
GRUPO

x3

x3
x1
x1
x 0,5
x1
x 0,5

SOMATÓRIO TOTAL DOS GRUPOS
NOTA FINAL (TOTAL DOS GRUPOS / 100)

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES:



Considera-se Qualis a classificação de periódicos indicada pelo WebQualis da CAPES.
Será sempre usada, para fins de pontuação dos trabalhos científicos, a classificação do
WebQualis na área do concurso.

