Normas complementares ao Edital N. 303 de 09 de junho de 2017
Processo Seletivo Público para Professor Substituto
Área de Epidemiologia e Bioestatística - Setor de Bioestatística – IESC/UFRJ

1) CRONOGRAMA DO PROCESSO:
Inscrições: 13,14,19,20 e 21 de junho de 2017
Deferimento das Inscrições: 22 de junho de 2017– 11:00h
Recebimento de recursos: até 26 de junho de 2017– 11:00h
Resultado das análises de recursos: 26 de junho de2017– 14:00h
Resultado da Primeira Etapa Análise CV: 26 de junho de 2017- 16:00h
Prova Escrita: 27/06/2017 – 9:00h – 13:00h
Resultado Prova Escrita: 27/06/2017 – 17:00h
Recebimento de recursos: até 28/06/2017 – 17:00h
Resultado das análises de recursos da Prova escrita: 28/06/2017 – 18:00h
Sorteio de Ponto do Programa para Prova Didática: 27/06/2017 – 13:00h
Prova Didática: 29/06/2017 – início às 9:00h
Divulgação do resultado final: 29/06/2017 – 16:00h
→ O cronograma poderá ser alterado em concordância com os candidatos.

2) PROGRAMA
1. Análise exploratória de dados em saúde.
2. Probabilidade e principais distribuições de probabilidade.
3. Desenhos amostrais e determinação do tamanho amostral em saúde.
4. Intervalo de confiança para média, proporção e principais medidas em saúde
(prevalência, incidência, risco relativo, razão de chance).
5. Testes de hipóteses. Valor p, nível de significância e poder. Testes paramétricos
e não paramétricos.
6. Modelo de regressão linear. Interpretação dos coeficientes e ajuste dos modelos.
Estratégias de modelagem. Diagnóstico em regressão. Teoria e aplicações em
saúde
7. Análise de sobrevivência. Teoria e aplicações em saúde.

8. Análise estatística de dados categóricos: Tabelas de contingência e modelo
logístico. Teoria e aplicações em saúde.
9. Análise de séries temporais.
10. Introdução à Demografia em saúde.
3) CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO
Considerando que a maior demanda para o Professor Substituto na área de
Epidemiologia e Bioestatística será a coordenação/participação em disciplinas teóricopráticas, serão considerados aptos para participar da 2ª etapa do concurso os candidatos
que obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) na análise do currículo, com base nos
critérios abaixo.
Área de Formação na graduação:




Estatística ou afim – 3,0 pontos
Área da Saúde – 2,0 pontos
Outra de Exatas – 2,0 pontos
Titulação:








Especialização/disciplinas de Mestrado em Saúde Coletiva/Epidemiologia ou
Estatística/afim – 3,0 pontos
Especialização/disciplinas de Mestrado em Área diferente das acima – 2,0
pontos
Mestrado em Saúde Coletiva/Epidemiologia ou Estatística/afim – 4,0 pontos
Mestrado em Área diferentes das acima – 3,0 pontos
Doutorado em Saúde Coletiva/Epidemiologia ou Estatística/afim – 5,0 pontos
Doutorado em Área diferente das acima – 4,0 pontos
Experiência em docência:




Docência – 1,0 ponto por disciplina (máximo de 3,0 pontos)
Monitoria – 1,0 ponto por disciplina (máximo de 2,0)
Experiência em Pesquisa:



Iniciação Científica – 0,5 ponto por ano ou por projeto (máximo 1,0 ponto)
Experiência prática em serviços de saúde (1 ano ou mais) – 2,0 pontos

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2017.

