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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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Concurso Público para Carreira do Magistério Superior da Universidade 
Federal do Paraná, Curso de Medicina do Campus Toledo, Classe A, 
Auxiliar A, Nível I, Regime de trabalho: 20 horas semanais, uma vaga, Área 
de Conhecimento: Medicina, Medicina Geral de Família e Comunidade, 
Edital 611/15-PROGEPE. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Transformações sociais históricas e a assistência à saúde.  

2. Sistemas de saúde públicos e privados no Brasil e em 

outros países.  

3. Estrutura e organização dos serviços de saúde: O Sistema 

Único de Saúde.  

4. Atenção básica e especializada e níveis de atenção.  

5. Estratégia de Saúde da Família. 

6. Administração e Gestão em saúde. Gastos e custos em 

saúde.  

7. Regulação e saúde suplementar.  

8. Avaliação de serviços e sistemas de saúde e da atenção 

médica. 

9. A compreensão, percepção e representações sociais sobre 

os processos de adoecimento, cuidado e cura em diferentes 

culturas humanas.  

10. Estratégias de exposição precoce e progressiva do 

estudante na rede de assistência à saúde, com foco na 

saúde da família.
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11. Estudo bio-psicosocial do processo saúde-doença e sua 

relação com a família e comunidade.  

12. Identificação de riscos.  

13. Organização comunitária, organização dos serviços de 

saúde.  

14. Saúde coletiva.  

15. Políticas públicas saudáveis. 

16. Doenças mais prevalentes da população. 

17. Contribuições da filosofia, história, sociologia e antropologia 

para a compreensão das mudanças dos paradigmas 

médicos e terapêuticos e as diferentes concepções sobre o 

corpo humano e a natureza das doenças. 

18. Quantificação dos eventos em saúde. 

19. Análise de estudos científicos em saúde e medicina 

baseada em evidência. 

20. O respeito à diversidade racial e cultural: visão geral dos 

saberes sobre a saúde e doença, práticas de cura e 

instituições médicas no Brasil e no mundo.Princípios e 

aplicações de radiologia geral. 

 

Método de Ensino-Aprendizagem: O método de ensino no Curso de 

Medicina no campus Toledo será a Aprendizagem Baseada em Equipes 

(Team Based Learning-TBL). Capacitação em métodos ativos de ensino-

aprendizagem será provida pela UFPR para todos os aprovados durante o 

período de 15 a 26 de fevereiro de 2016 no campus Toledo. Tutoria em 

TBL será ofertada durante a implantação do curso. 


