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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, duas vagas, 
Área de Conhecimento: Medicina, Radiologia, Edital 499/15-PROGEPE. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Fundamentos da Anatomia topográfica e seccional.  

2. Princípios e aplicações de radiologia geral. 

3. Princípios e aplicações de tomografia axial 

computadorizada. 

4. Princípios e aplicações de ultrassonografia. 

5. Princípios e aplicações de ressonância magnética.  

6. Identificação dos órgãos e os sistemas corporais, e suas 

subdivisões anatômicas. 

7. Funcionamento dos sistemas nervoso, cardiovascular, 

digestivo, endócrino, renal respiratório e locomotor. 

8. Princípios e aplicações de medicina nuclear. 

9. Contrastes funcionais: Uso e toxicidade. 

10. Integração dos aspectos radiológicos e de imagens com 

anatomia e fisiologia.  

11. Correlações da anatomia radiológica com o processo saúde-

doença e a prática médica. 

12. O trabalho médico seguro na rotina assistencial.  

13. Estruturação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

para práticas seguras. 
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14. Fundamentação das condutas dentro do princípio da 

precaução e conhecimento de normas específicas para a 

convivência em locais insalubres. 

15. Habilidades no atendimento às urgências e emergências. 

16. 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. 

 

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. 


