
 
 
 

NORMA COMPLEMENTAR 
 

Edital  Professor Substituto 2022 
 
 

Centro de Ciências da Saúde   
Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM/UFRJ 

Área: Anatomia 
 
 

Requisitos 
- Possuir graduação na área de Ciências Biológicas ou da Saúde; 

- Possuir, no mínimo, Curso de Especialização ou ter concluído os créditos necessários para a 

apresentação da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado, em 

Anatomia/Morfologia/Biociêcias  e/ou em áreas afins. 

Fases de Avaliação:  

Primeira fase: 
 
a) Análise dos currículos, sendo de caráter eliminatório. Recebimento da documentação dos 
candidatos via e-mail em pdf (div.rh.nupem@macae.ufrj.br), das 10 horas de 16/12/2022 às 17 
horas de 20/12/2022.  

Segunda fase (de forma remota):  

a) Primeira etapa: prova  escrita (de acordo com Resolução CEG 08/2021), em caráter 
eliminatório. Serão sorteados (02) dois dos sete pontos para livre redação sobre os temas. 

b)  Segunda etapa: prova didática, de caráter eliminatório, limitada ao máximo de 50 
(cinquenta) minutos. A ordem de realização da prova didática seguirá a ordem de inscrição. 
Após a realização da prova didática o candidato será submetido a arguição por parte da banca 
examinadora. Será sorteado um ponto do Programa no dia da primeira etapa e o candidato 
deverá apresentar este tema em formato de aula teórica sobre os principais conceitos 
anatômicos sobre o tema. O arquivo com a apresentação deverá ser enviado por todos os 
candidatos no formato pdf até às 8:00h, do dia 11/01/23,  para o e-mail:direcao@nupem.ufrj.br 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMA 

 

1- Anatomia do sistema nervoso;  

2- Anatomia do sistema cárdio-circulatório;  

3- Anatomia do sistema respiratório;  

4- Anatomia do sistema digestório;  

5- Anatomia do sistema urinário;  

6- Anatomia do sistema reprodutor feminino; 

7- Anatomia do sistema reprodutor masculino. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

-Anatomia Orientada para a Clínica - Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur; 
tradução Claudia Lúcia Caetano de Araújo. - 8. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2022. 
-Atlas de Anatomia Humana/Frank H. Netter - tradução Eduardo Cotecchia Ribeiro; 
consultores Carlos A. G. Machado ... [et al.] – 7. ed. – Rio de Janeiro: GEN | Grupo Editorial 
Nacional. Publicado pelo selo Editora Guanabara Koogan Ltda., 2021. 
-Dicionário Ilustrado de Anatomia de Feneis – Wolfgang Dauber – Editora Artmed, 9ª ed., 
2008. 

-Gray Anatomia – Susan Standring – Editora Elsevier, 40a ed., 2010. 

-Neuroanatomia Funcional - Angelo Machado, Lúcia Machado Haertel . - 4. ed. - Rio de 
Janeiro: Atheneu, 2022. 
-Sobotta Anatomia Clínica – Jens Waschke, Tobias M. Böckers, Friedrich Paulsen; 
[tradução Diego Alcoba ... [et al.]]. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. 

 
           -Terminologia Anatômica - Sociedade Brasileira de Anatomia, Editora Manole, São Paulo, 

2001     



 
 
 

CRONOGRAMA 
 
 

Data Horário Atividade Local 
 
 
 
 
 
 
 
10/01/2023 

 
08:00 – 08:30h 

 
Instalação da banca e análise de 

currículo vitae (ACV) 

 

Os links para o processo seletivo 
serão disponibilizados aos 
candidatos com inscrição 

homologada com pelo menos 24 
horas de antecedência. 

 
 
 

 
08:45 – 09:00h 

 
Divulgação da ACV e sorteio dos 

pontos das provas escrita e didática 

09:00 – 10:00h 
Período de 01 hora após o sorteio dos 
pontos da prova escrita para consulta, 

por parte dos candidatos a obras, 
trabalhos publicados e anotações 

pessoais. 

 
10:10 – 13:10h 

 
PROVA ESCRITA 

(com duração de 3 horas) 

 
17:00h 

 
Divulgação do resultado da prova 

escrita 

 
Site do Nupem: 

https://nupem.ufrj.br 

 
 
 
11/01/2023 

 
8:30h 

PROVA DIDÁTICA 
(com duração de 50 minutos por 

candidato) 

Os links para o processo seletivo serão 
disponibilizados aos candidatos com 

inscrição homologada com pelo menos 24 
horas de antecedência. 

 
16:00h 

 
Divulgação do resultado final 

 
Site do Nupem: 

https://nupem.ufrj.br 

 
 
 
Endereço do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade :  
Av. São José do Barreto, 764 - São José do Barreto. Macaé-RJ  

 
 
Observações: 
O processo seletivo simplificado ocorrerá todo de forma remota, segundo resoluções 
CEG/UFRJ  08/2021. 
Os candidatos deverão comparecer a sala virtual com meia hora de antecedência. 
O cronograma poderá ser alterado com aviso prévio (via email) aos candidatos. 
 



 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

MEMBROS FUNÇÃO INSTITUIÇÃO 

Cintia Monteiro de Barros Membro titular UFRJ 

Vivian Correa Sousa Membro titular UFRJ 

Gustavo Vieira de Oliveira Membro titular UFRJ- 

Pedro Hollanda Carvalho Membro suplente UFRJ 
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Direção do Instituto 

 
 
 
 
 
 
 

 


