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INSCRIÇÕES: 

● Período: 18 de outubro a 01 de novembro de 2021 
● Local: Secretaria do Departamento de Morfologia 
● Horário: 8 às 12h 
● Documentos exigidos:  
Conforme a resolução 74/2013 do CONSEPE da UFPB, que regulamenta o Concurso 
Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira do Magistério Superior, em seu 
CAPÍTULO III, Art. 6º: 
As inscrições serão efetuadas mediante requerimento do candidato, ou de seu procurador 
devidamente habilitado, dirigido ao Chefe do Departamento, instruído com os seguintes 
documentos: (conforme Decreto n.º 6.944 de 21/08/2009):  
I – cópias de documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e quitação com 
as obrigações eleitorais e militares;  
II – comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;  
III – declaração de aceite das condições e normas estabelecidas nesta Resolução e no 
Edital, sob penas da Lei;  
IV - apresentação do certificado CELPE-Bras para candidatos estrangeiros, a exceção 
daqueles oriundos de países lusófonos; 
● Solicitação de isenção de taxa de inscrição: 18 a 25 de outubro de 2021 

 
 
 

ETAPAS DAS PROVAS*:  
● Prova Escrita: 29/11/2021 às 8:00h, com sorteio do ponto 
● Prova Didática:  

o Teórica: 01/12/2021, às 8:30h 
o Prática de conhecimentos específicos: 03/12/2021, às 8:30h 

● Exame do Plano de Trabalho: 07/12/2021, as 8:00h 
● Exame de Títulos: 09/12/2021 

o Avaliação de Currículo/Exame de Títulos com comprovação (conforme tabela de 
pontos anexo III da Resolução Nº 74/2013 do CONSEPE). 
 

* Todas as etapas das provas serão no modo PRESENCIAL com obrigatoriedade do uso de 
máscaras, jaleco (sem identificação) e óculos de proteção (apenas para a didática prática, no 
uso dos microscópios), seguindo as normas de segurança da Comissão de Segurança do 
Departamento de Morfologia. 
 
 

 



LOCAL DAS PROVAS:  
 

● Provas Escrita, Didática Fase Teórica e Exame do Plano de Trabalho: Departamento de 
Morfologia - sala 307  

● Prova Didática Fase Prática: Departamento de Morfologia - Laboratório 402 
● A apresentação do documento oficial de Identificação será obrigatório a cada etapa do 

concurso. 
 
 
1. PROVA ESCRITA, com caráter eliminatório 

• A prova escrita consistirá em uma dissertação referente a um dos temas 
constantes do programa, sorteado na presença do candidato, imediatamente 
antes do início da prova. 

• Estarão aptos a realizar a prova Escrita, apenas os candidatos presentes no ato 
do sorteio do tema. 

• A prova terá duração de 04(quatro) horas. 
 

2. PROVA DIDÁTICA, com caráter eliminatório  
 
 2.1 FASE TEÓRICA 

• O ponto temático e a ordem de apresentação para Prova Didática Teórica, 

serão definidos aleatoriamente mediante sorteio no dia 30/11/2021, às 

8:15, na sala 307 do Departamento de Morfologia. A presença do 

candidato no sorteio é obrigatória. 

• Do sorteio de tema(s) da prova didática será(ão) excluído(s) o(s) tema(s) 

que tenha(m) sido objeto da prova escrita 

• A prova implicará no desenvolvimento de um tema sorteado, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) horas antes do início da prova. 

• A prova terá duração de 40 (quarenta) minutos e máximo de 50 (cinquenta) 
minutos, sob pena de eliminação. 

• Antes do início da Prova Didática, o candidato entregará uma cópia do currículo 
modelo Lattes, devidamente comprovado para fins de pontuação. 

• No início da Prova Didática, o candidato deverá entregar uma cópia do plano de 
aula a cada membro da Comissão Examinadora, sob pena de eliminação. 

•  É vedada a presença dos demais candidatos na Prova Didática. 
 

 2.2 FASE PRÁTICA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

● O ponto temático e a ordem de apresentação para Prova Didática Prática, 

serão definidos aleatoriamente mediante sorteio no dia 02/12/2021, às 

8:00, na sala 307 do Departamento de Morfologia. A presença do 

candidato no sorteio é obrigatória. 

● A prova implicará na avaliação de um tema sorteado, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas antes do início da prova. 

● Do sorteio de tema(s) da prova didática será(ão) excluído(s) o(s) tema(s) 

que tenha(m) sido objeto das provas escrita e didática fase teórica. 

● A prova terá duração de 30 (trinta) minutos, sob pena de eliminação. 
● Instrumentos: lâminas histológicas permanentes; aparelhos: microscópios 

ópticos; metodologia: prova oral. 
 
 
 

 



3. PROVA DE PLANO DE TRABALHO, com caráter eliminatório 
• A prova constituir-se-á de apresentação pelo candidato, de um plano de trabalho 

de sua autoria, relacionado à área de conhecimento do concurso, no qual deverá 
apresentar suas intenções quanto ao desenvolvimento de atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

• O candidato fará a entrega de seu plano de trabalho, em 3 (três) vias, no início 
da realização de sua Prova Didática, sob pena de eliminação. 

• A prova terá duração de 30 (trinta) minutos e no máximo 40 (quarenta) minutos 
para apresentar seu plano de trabalho. 
 

4.  EXAME DE TÍTULOS, com caráter classificatório 
● A pontuação do Exame de Títulos será realizada segundo a Tabela de Pontos 

que consta no anexo III da Resolução Nº 74/2013 do CONSEPE / UFPB, 
devidamente organizados e classificados na ordem estabelecida naquele Anexo. 

● A pontuacao da producao intelectual (Produção Científica, item 5) sera baseada 
no Qualis da Plataforma Sucupira 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicaca
oQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf) utilizando a classificacao de periodicos 
2013-2016, tendo a area de avaliacao como Interdisciplinar.  

 
 
COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 

 TITULARES 

●  Profa. Dra. Giciane Carvalho Vieira  – Profa. de Histologia do Departamento de 
Morfologia do Centro de Ciências da Saúde CCS/UFPB. 

● Profa. Dra. Luciana Maria Silva de Seixas Maia – profa. de Biologia Celular, Histologia 
e Embriologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

● Profa. Dra. Karina Carla de Paula Medeiros - profa. de Histologia, Patologia Básica e 
Patologia Sistêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

SUPLENTES 

● Profa. Dra. Andressa Feitosa Bezerra de Oliveira -  Profa. de Histologia do Departamento 
de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde CCS/UFPB; 

● Profa. Dra. Andreza Cristina de Lima Targino Massoni - Profa. de Histologia e Embriologia 
da Universidade Estadual da Paraíba. 

● Prof. Dr. Bruno Mendes Tenório – Prof. de Citologia, Embriologia, fundamentos da 
Biologia Celular e Morfológica, Histologia Comparada, Histologia dos Sistemas, Tópicos 
de Biologia Celular e Histologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CONCURSO 
 
1. Tecido Epitelial de Revestimento 

2. Tecido Epitelial Glandular 

3. Tecido Conjuntivo Propriamente Dito 

4. Tecido Ósseo e Ossificação 

5. Tecido Muscular 

6. Tecido Nervoso 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


7. Sistema Nervoso 

8. Sistema Circulatório 

9. Sistema Endócrino 

10. Sistema Digestório 

11. Glândulas Anexas do Sistema Digestório 

12. Sistema Respiratório 

13. Sistema Urinário 

14. Sistema Genital Masculino 

15. Sistema Genital Feminino 

16. Orelha 

17. Olho 

18. Sistema Tegumentar 

19. Órgãos Linfoides 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

● As informações e documentos do concurso estão disponibilizados na página do 
Departamento de Morfologia, no site http://www.ccs.ufpb.br/dmorf. 

● Todas as publicações dos trâmites durante o concurso serão divulgados no site do 
http://www.ccs.ufpb.br/dmorf, bem como no mural da secretaria do Departamento de 
Morfologia. 

● O candidato deverá ler atentamente a Resolução 74/2013 CONSEPE/UFPB  e o Edital 
do presente Concurso (Nº 58, 6 de outubro de 2021), disponibilizados no site do 
Departamento de Morfologia (http://www.ccs.ufpb.br/dmorf.). 
 
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 As presentes orientações fazem parte das regras do Concurso Público de Provas e 

Títulos, segundo o Edital No 58, de 06 de outubro de 2021, publicado no DOU No 

192, seção 03, págs 111-118 e Resolução 74/2013 CONSEPE, não podendo o 

candidato alegar seu desconhecimento. 

 

João Pessoa, 20 de outubro de 2021. 
 

 

 

Profa. Dra. Giciane Carvalho Vieira 

Presidente da Comissão Examinadora 
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