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MAGISTÉRIO SUPERIOR – 2019 
EDITAL N°. 02/2019 – UnirG, DE 12/07/2019 

 
O Presidente da Fundação UnirG, por meio da Comissão de Organização do Concurso Público, 
constituída pela Portaria no 045/2019, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Regime Jurídico e Plano de Carreira Docente da Universidade de Gurupi (Lei Municipal no 1.755, 
de 21 de maio de 2008, alterada pela Lei Municipal no  2.106, de 02 de outubro de 2013) e Lei 
Municipal no  1.772, de 04 de julho, de 2008, alterada pela lei Municipal no 2.271, de 30 de dezem-
bro de 2015, em face do provimento a recursos interpostos contra a publicação do Edital n. 01/2019, 
de  28/06/2019, e para corrigir erro material, torna públicas as seguintes  retificações: 
 
1 Retifica-se o subitem 4.6, que passa a ter a redação abaixo: 
4.6 O candidato deverá, durante o período de inscrição, encaminhar para o e-mail concur-
sounigdocumentos@unirg.edu.br, cópia autenticada do Diploma ou do certificado de conclusão 
da Graduação e do Certificado ou da certidão de conclusão da Especialização – mínimo de 360 
(trezentas e sessenta) horas –, de acordo com a Resolução CNE/CES no 1, de 6 de abril de 2018 
ou do Diploma ou da certidão de conclusão do Doutorado, de acordo com o requisito mínimo (Anexo 
II)  exigido para a vaga escolhida 
4.6.1 Os portadores de titulação superior à exigida no Código da Vaga prevista no Edital poderão 
inscrever-se, apresentando a respectiva documentação, no prazo editalício, a qual será apreciada 
pela Comissão, com vistas a identificar correlação com a área de conhecimento exigida pela vaga 
concorrida. A remuneração do referido candidato ocorrerá conforme titulação exigida no código da 
vaga do item 2.1 do Edital. 
4.6.2 No texto do e-mail deverá constar o nome completo do candidato, seu número de inscrição, 
o número de seu RG e de seu CPF, para fins de identificação do candidato; o assunto do e-mail 
deverá conter apenas o nome do candidato, seguido de seu número de inscrição. 
4.6.3 No caso de envio de certidão, esta terá validade de 30 dias após a expedição, conside-
rando-se o prazo fatal a data de postagem do documento. 
4.6.4 O envio do documento deverá ser exclusivamente em arquivo do tipo PDF. 
4.6.5 Somente serão aceitos os documentos encaminhados via e-mail no período de 12 de julho 
de 2019 a 15 de agosto de 2019. 
4.6.6 O candidato que deixar de encaminhar qualquer um dos documentos solicitados será elimi-
nado. 
4.6.7 O candidato que encaminhar os documentos conforme o Subitem 4.6 deste Edital, mas não 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, não terá a inscrição homologada. 
4.6.8 O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição e não encaminhar os documen-
tos conforme o Subitem 4.6 deste Edital não terá a inscrição homologada. 

 
2.Retificam-se os subitens 8.3.1 e 8.3.2, que passam a ter a redação abaixo: 
8.3.1 A Prova Escrita – cujo tema, comum a todos os candidatos, será definido por sorteio 15 
(quinze) minutos antes do seu início – abordará um dos itens especificados para cada vaga, defini-
dos pela banca examinadora, conforme discriminado no Anexo II – Áreas de Conhecimento, Vagas 
e Conteúdos de Avaliação. 
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8.3.1.1 O início da Prova Escrita está previsto para as 09h15min, devendo o candidato chegar com 
uma hora de antecedência; 
8.3.1.2 O fechamento dos portões ocorrerá, impreterivelmente, às 08h50min; 
8.3.1.3 O sorteio de que trata o subitem 8.3.1 será realizado às 9h, com a participação de um 
candidato e um fiscal, de cada sala. 
8.3.2 A Prova Escrita de avaliação de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, terá 
a duração máxima de 4 (quatro) horas, encerrando-se às 13h15min, e será pontuada de 0,0 (zero) 
a 10,0 (dez) pontos. 
 
3 Retifica-se o Anexo I – Cronograma para alterar a data da Prova Escrita para o dia 06/10. 
 
4. Retifica-se o Anexo II – Área de Conhecimento, Vagas e Conteúdo de Avaliação, nas vagas 
FAR03, FAR04, FAR05, FAR06, LET01 e MED01, que passam a ter a redação definida neste Edital 
de retificação e corrige-se a grafia PSI0 para PSI03. 
 

Gurupi/TO, 12 de julho de 2019. 
 
 

Prof. Me. Paulo Henrique Costa Mattos 
Presidente da COC 

 
 

Thiago Lopes Benfica 
Presidente da Fundação UNIRG 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 
DATA EVENTO 
28/06 • Publicação do Edital de Abertura e Anexos. 

01/07 e 02/07 • Prazo para interposição de recursos contra o Edital de Abertura e Anexos. 

10/07 • Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Edital de Abertura e Anexos. 

12/07 a 15/08 

• Período de inscrição, no sítio www.unirg.edu.br, no link “Concursos e Seleções”. 
• Prazo para envio, para o email  concursounirgdocumentos@unirg.edu.br, de documento comprobatório de re-

quisito mínimo para a vaga escolhida, conforme o item 4.6 do edital. 
• Último dia para requerimento de atendimento especial para realização das provas. 

12/07 a 19/07 
• Prazo para solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no sítio www.unirg.edu.br, no link “Concursos 

e Seleções”. 

29/07 • Divulgação do resultado preliminar dos requerimentos de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

30/07 e 31/07 
• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar dos requerimentos de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição. 

07/08 

• Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado dos requerimentos de isenção de pagamento 

da taxa de inscrição. 

• Divulgação do resultado final dos requerimentos de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

• Disponibilização do documento comprobatório da isenção de pagamento da taxa de inscrição. 

16/08 
• Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 
• Último para envio para o e-mail concursounirgdocumentos@unirg.edu.br, dos laudos médicos e/ou outros documen-

tos dos candidatos que solicitaram atendimento especial para realização das provas. 

02/09 
• Publicação das inscrições homologadas. 

• Publicação da relação preliminar dos candidatos que solicitaram atendimento especial para realização das provas. 

03 e 04/09 

• Prazo para interposição de recurso contra a publicação das inscrições homologadas e envio do comprovante de 

pagamento ou de documento comprobatório de isenção e da cópia do Documento de Identificação para o email con-

cursounirgdocumentos@unirg.edu.br. 

• Prazo para interposição de recurso contra a publicação da relação preliminar dos candidatos que solicitaram atendi-

mento especial para realização das provas. 
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11/09 

• Publicação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos que solicitaram atendimento 

especial para realização dasprovas. 

• Publicação da relação final dos candidatos que solicitaram atendimento especial para realização das provas. 

• Publicação da homologação da inscrição de candidatos que encaminharam comprovantes de pagamento efetuados 

dentro do prazo previsto no Edital e tiveram sua solicitação deferida. 

03/10 • Divulgação do local de realização da Prova Escrita. 

06/10 • Realização da Prova Escrita. 
07 e 08/10 • Prazo para interposição de recurso contra a aplicação da Prova Escrita  

14/10 

• Resultado preliminar da Prova Escrita. 

• Publicação das respostas aos recursos contra a aplicação da Prova Escrita  

• Visualização da prova escrita. 

• Convocação preliminar para a Prova Didática. 

16 e 17/10 • Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Escrita. 

24/10 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita. Divulgação do resultado final 

da Prova Escrita. 

• Convocação definitiva para a Prova Didática. 

31/10 • Sorteio do ponto da Prova Didática no auditório da Fundação Unirg as 08:00 

02 e 03/11 
• Realização da Prova Didática, conforme convocação por vaga. 
• Entrega de Títulos. 

19/11 
• Resultado preliminar da Prova Didática e Resultado da Prova de Títulos.  

• Resultado Preliminar do concurso. 

20 e 21/11 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Prova Didática e/ou resultado preliminar da Prova 

de Títulos. 

• Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do concurso. 

02/12 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar da Prova Didática e da Prova de Títulos. 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar do concurso. Resultado Final da Prova Didática 

e da Prova de Títulos. 

• Divulgação do Resultado Final do Concurso. 

 

  



CONCURSO PÚBLICO N. 01/2019 
 

 

 

  ANEXO II - Área de Conhecimento, Vagas e Conteúdo de Avaliação  
Farmácia FAR03 01 Tempo 

Integral 

Graduação em Farmácia 

e/ou Farmácia Genera-

lista e/ou Farmácia Bi-

oquímica  e/ou Química 

e/ou Engenharia de Bio-

processos e Biotecnolo-

gia 

e 

Especialização em Quí-

mica e/ou Química Indus-

trial 

ü Biofísica 

ü Fisico-Química 

ü Química Analítica 

ü Química Orgânica 

1. Fluidos, tensão superficial, capilaridade e atração ca-

pilar. 

2. A cinética química e o tempo de meia vida em fárma-

cos.  

3. Deslocamento de equilíbrio e o princípio de Le Chate-

lier.  

4. Emulsões – definição, classificação, exemplos, agen-

tes emulsificantes e suas propriedades.  

5. Os métodos de Mohr, Volhard e Fajans para a deter-

minação do ponto final na volumetria de precipitação.   

6. Importância da química orgânica como ciência e apli-

cabilidade no dia-a-dia. 

7. Conceitos fundamentais de química orgânica. 

8. Ácidos e bases em química orgânica. 

9. Principais tipos de reações e mecanismos de reação, 

incluindo também oxidação-redução. 

10. Estereoisomeria. 

Farmácia FAR04 01 Tempo 

Integral 

Graduação em Farmácia 

e/ou Farmácia Genera-

lista e/ou Farmácia Bi-

oquímica 

e 

Doutorado em  

Bioprocessos e/ou Biotec-

nologia com ênfase em 

produtos Naturais e/ou 

Produtos Vegetais  

e/ou 

Ciências Farmacêuticas 

com ênfase em produtos 

Naturais e/ou Produtos 

Vegetais. 

ü Farmacognosia 

ü Farmacotécnica Homeopá-

tica 

ü Tecnologia de Fitomedica-

mentos 

ü Análise de Alimentos e Bro-

matologia 

ü Controle de Qualidade de 

Medicamentos 

1. Farmacotécnica homeopática e boas práticas de 

manipulação homeopática. 

2. Legislação pertinente ao uso, preparo e comerciali-

zação de medicamentos de origem natural. 

3. Controle físico-químico e microbiológico da quali-

dade de matérias-primas, excipientes das formula-

ções fitoterápicas. 

4. Propriedades medicinais das plantas. 

5. Preparações básicas de formulações farmacêuticas, 

com extratos brutos, frações semipurificadas e prin-

cípios ativos de produtos naturais. 

6. Preparações de fórmulas farmacêuticas homeopáti-

cas de uso interno e externo. 

7. Noções de biossíntese vegetal (vias metabólicas bá-

sicas; origens dos metabólitos secundários e rela-

ção com metabolismo primário), flavonoides, alcaloi-

des e terpenoides. 

8. Introdução a fitomedicamentos: importância no con-

texto da biodiversidade brasileira. 

9. Aditivos em alimentos. 

10. Fundamentos da teoria homeopática. 
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Farmácia FAR05 01 Tempo 

Parcial 

Graduação em Farmácia 

Generalista e/ou Farmá-

cia Bioquímica  e/ou Bio-

medicina  

e  

Especialização em Pato-

logia e/ou Citologia e ex-

periência de no mínimo 2 

(dois) anos de bancada 

Laboratorial comprovada 

em carteira assinada e/ou  

contrato 

ü Bioquímica Clínica 

ü Citologia Clínica 

1. Avaliação laboratorial das funções renal, hepática e 

endócrina. 

2. Enzimologia clínica. 

3. Distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios, 

proteínas, eletrólitos de minerais.  

4. Principais métodos bioquímicos utilizados no Labora-

tório de Análises Clínicas 

5. Organização e padronização em Bioquímica Clínica. 

6. Anatomia, Histologia e Citologia Normal do Trato Ge-

nital Feminino. 

7. Microbiologia Cérvico-Vaginal. 

8. Biologia do HPV. 

9. Imunologia Cérvico-Vaginal e Respostas ao Papilo-

mavírus Humano. 

10. Vacinas contra o Papiloma vírus Humano. 

 

Farmácia FAR06 01 Tempo 

Parcial 

Graduação em Farmácia 

Generalista e/ou Farmá-

cia Bioquímica  e/ou Bio-

medicin 

e 

Especialização em Análi-

ses Clínicas e/ou Hema-

tologia e/ou áreas afins e 

experiência de no mínimo 

2 (dois) anos de bancada 

Laboratórial comprovada 

em carteira assinada e/ou 

contrato 

ü Hematologia Clínica 

ü Parasitologia Clínica 

ü Imunologia Clínica 

1. Interpretação das alterações qualitativas e quantitati-

vas das células sanguíneas (análise do hemograma 

completo). 

2. Anemias - Etiologia e diagnóstico laboratorial. Ane-

mias macrocíticas: Megaloblásticas e não megalo-

blásticas, Anemias normocrômicas normocíticas, 

Anemias hipocrômicas microcíticas: Desordens do 

metabolismo do ferro, da síntese das globinas e da 

síntese do heme. Anemias e policitemias, Anemias 

carenciais, Anemias hemolíticas congênitas e adquiri-

das, Policitemias. 

3. Leucograma: reconhecimento dos leucócitos, fórmu-

las leucocitárias relativas e absolutas. Avaliação mor-

fológica. Leucocitoses e leucopenias. Mielograma e 

Imunofenotipagem. Desordens na Célula Tronco, Sín-

dromes mielodisplásicas. 

4. Leucemias Mieloides (aguda e crônica).  Leucemias 

linfoides crônicas. Linfomas não Hodgkin, Doenças de 

Hodgkin, Mieloma múltiplo. Casos clínicos -  leuce-

mias. 

5. Distúrbios hemorrágicos e trombóticos.  

6. Resposta imune e perfil sorológico das doenças infec-

ciosas 

7. Desempenho de testes imunológicos: sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo de resultado positivo e 

negativo e eficiência.  
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8. Diagnóstico da infecção HIV/AIDS. Testes para tria-

gem, confirmação, fluxograma diagnóstico, testes 

para seguimento da doença.  

9. Diagnóstico imunológico das hepatites virais e seus 

marcadores. 

10. Diagnóstico parasitológico de parasitoses intestinais 

e teciduais. 

 

Letras LET01 01 Tempo 

Parcial 

Graduação em Letras 

Libras  

E 

Especialização em Li-

bras e/ou Áreas Afins 

ü Libras  1. Fundamentos históricos e socioculturais da surdez e 

o processo de escolarização dos surdos no Brasil. 

2. As políticas educacionais para surdos no Brasil e a 

formação docente. 

3. As práticas pedagógicas na perspectiva da educação 

bilíngue para surdos. 

4. A educação, a surdez e os desafios da inclusão dos 

surdos no Brasil. 

5. Os aspectos políticos e históricos da Libras no Brasil. 

6. As políticas públicas para o ensino de Libras no Brasil 

e o processo de escolarização do sujeito surdo. 

7. Concepções de língua e linguagem e o processo de 

ensino e aprendizagem da LIBRAS. 

8. Fundamentos filosóficos da surdez e o ensino da 

LIBRAS como primeira e segunda língua. 

9. A estrutura gramatical da Libras e o uso de 

classificadores como recurso pedagógico para a 

educação dos surdos. 

10. LIBRAS, cultura e formação da identidade dos 

surdos. 

Medicina MED01 01 Tempo 

Parcial 

Graduação em Enfer-

magem e/ou Medicina 

e/ou Biomedicina e/ou 

Farmácia e/ou Genera-

lista e/ou Bioquímica de 

Biotecnologia e/ou  

Engenharia de Biopro-

cessos e Biotecnologia 

e/ou 

Ciências Biológicas 

e/ou  Odontologia. 

e 

Especialização em 

Áreas Afins. 

ü Bioquímica I 

ü Bioquímica II  

ü Bioquímica 

 

1. Plano molecular da vida: aminoácidos, proteínas, en-

zimas, carboidratos, lipídios, esteroides e ácidos nu-

cléicos. 

2. Vitaminas Hidrossolúveis e Vitaminas Lipossolúveis.  

3. Metabolismo Aeróbico: glicólise, ciclo do ácido cítrico 

e fosforilação oxidativa. 

4. Bioquímica de Hormônios. 

5. Bioquímica do sistema hepatobiliar e diagnóstico la-

boratorial. 

6. Enzimologia clínica e aplicações diagnósticas. 

7. Hidro-equilíbrio eletrolítico, função renal e diagnóstico 

laboratorial. 

8. Metabolismo de carboidratos, aspectos clínicos e di-

agnóstico laboratorial. 



CONCURSO PÚBLICO N. 01/2019 
 

9. Metabolismo de lipídios, aspectos clínicos e diagnós-

tico laboratorial. 

10. Nitrogênio não protéico, aspectos clínicos e diagnós-

tico laboratorial. 

 

Psicologia PSI03 

 

01 Tempo 

Parcial 

Graduação em Filosofia 

e 

Especialização em Filoso-

fia e/ou Ciências Huma-

nas 

ü Introdução à Filosofia 

ü Fundamentos Sócio-filosófi-

cos e antropológicos da Sa-

úde 

1. Mito e razão: o surgimento do logos. 

2. A epistemologia e a ética em Sócrates, o Sofistas e 

Aristóteles. 

3. Paidéia Grega. 

4. As possibilidades e os limites do conhecimento. 

5. O racionalismo e o empirismo moderno. 

6. Noções básicas de antropologia filosófica. 

7. A Concepção de homem e ciência após o Código de 

Nuremberg. 

8. O Pensamento filosófico na Idade Moderna. 

9. O Pensamento filosófico na Contemporaneidade. 

10. Dilemas e exigências morais na atividade do profis-

sional da saúde. 

 


