2ª. Fase: Prova Prática (Aula)
•

Os candidatos aprovados na Etapa 1 do processo seletivo, deverão
observar o que está determinado nos quadros a seguir, no tocante aos
temas propostos para a sua prova prática (aula), devendo escolher 1 (UM)
entre os 3 (TRÊS) temas relacionados ao lado do seu nome.

•

Os candidatos deverão comparecer à Escola de Saúde Pública do Ceará,
no prédio do NEP – Núcleo de Educação Profissional em Saúde, na data e
período determinados no quadro. Todos os candidato terão até 20 minutos
para a sua explanação, e deverão permanecer por todo o período
estabelecido.

•

Estarão a disposição dos candidatos os seguintes recursos: multimídia com
som, flipchart, papel madeira, pinceis, quadro branco.

•

Na avaliação da prova prática (aula), serão considerados os critérios
relacionados no Edital nº 33/2010 no item 8 (do Processo Seletivo).

•

Lembramos aos candidatos que deverão trazer impresso o seu Plano de
Aula para ser entregue a Comissão Avaliadora.

EDITAL № 33/2010
PERÍODO

Nº DO CANDIDATO
Adriana Melo de Farias

•
•
•

A Estratégia Saúde da Família
Educação popular e processos educativos de trabalho em saúde
Cidadania

Andrea Marques de Sá Medeiros

•
•
•

A família como unidade de cuidado da ESF
Desenvolvimento Inclusivo
Comunicação em Saúde

•
•
•

Organização, princípios e diretrizes do SUS
Desenvolvimento infantil de 1 a 6 anos
Organizações governamentais e não governamentais, movimentos sociais de
luta e defesa da cidadania e das minorias

•
•
•

Acolhimento na Unidade de Saúde do SUS
Limites: importância e manejo assertivo na educação infantil
Ética no trabalho

•
•
•

Acompanhamento do estado nutricional da criança
Técnicas de facilitação de encontros grupais
Cultura popular e práticas populares no cuidado à saúde.

Camila da Silva Santos

•
•
•

Conceito de saúde
Trabalho em Equipe
Direitos humanos.

Camila Viana Lima

•
•
•

Conceito e critérios de qualidade da atenção à saúde
Família como sistema de relações
Conhecendo os Direitos da Criança

•
•
•

Redes Sociais
Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde.
A contribuição das etnias na construção das ciências, da política, da
economia e da cultura no Brasil.

Antonia Lélia de Castro Rodrigues

TERÇA-FEIRA
16/NOV/2010

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO

Antonio Rodrigues Alexandre

COMPARECER
DE 8:00 ÀS 12:00 Benedita Joana D'arc Gonçalves

Carmen Clark Nunes Vaz Pires

PERÍODO

Nº DO CANDIDATO

Clarissa Bentes de Araújo
Nogueira

Daniella de Cássia Marroni Ortiz
Albuquerque

Danielle Barros Albuquerque

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO
•
•
•

Cuidados com a Gestante
Principais Teorias da Aprendizagem
A contribuição das etnias na construção das ciências, da política, da
economia e da cultura no Brasil.

•
•
•

Promover Saúde e Prevenir doenças
Educação em Saúde
Identidade de Gênero, diferença sexual na construção da identidade

•
•
•

Transversalidade e Interdisciplinaridade
Cuidados com criança (1° mês de vida)
Lideranças: conceito, tipos e processos de constituição de líderes
populares.

•
•
•

Imunização: Conceito, cuidados e importância
Educação e Trabalho
Participação e mobilização social: conceitos, fatores que facilitam
e/ou dificultam a ação coletiva de base popular.

TERÇA-FEIRA
16/NOV/2010

Danusa Oliveira Silveira

COMPARECER
DE 13:00 ÀS
17:00

Edjango Lima Freitas

•
•
•

Direitos dos Usuários do SUS
Avaliação de aprendizagem
Programa Bolsa Família

Eliane Saboia Pascoal

•
•
•

Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes
As práticas culturais e os cuidados com a saúde
Família como sistema de relações

Ellen Keyla Sousa Oliveira

•
•
•

Construção histórico-social da categoria profissional do ACS
Domínios de Aprendizagem
Pré-natal, parto e pós-parto

Francisca Francineide Medeiros
Pereira

•
•
•

História da Saúde Pública no Brasil
Cuidados com criança (1° mês de vida)
Didáticas e Práticas Pedagógicas

PERÍODO

Nº DO CANDIDATO
Francisca Nadiely de Lima e Silva
Dias

•
•
•

Território e identidade de lugar;
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes
O Educador Comunitário

Girliani Silva de Sousa

•
•
•

Políticas Públicas Sociais
Promoção da Saúde;
Como administrar conflitos em sala de aula

Gisele Maria Melo Soares

•
•
•

Competências Familiares
Promover Saúde e Prevenir doenças
Avaliação da Aprendizagem

Glauco Regis Melo Andrade

•
•
•

As práticas culturais e os cuidados com a saúde
Educação popular e processos educativos de trabalho em saúde
Cidadania;

Gyslênia Alves Pereira

•
•
•

A família como unidade de cuidado da ESF
Desenvolvimento Inclusivo
Comunicação: conceitos, importância e práticas.

•

QUARTA-FEIRA
17/NOV/2010
COMPARECER
DE 8:00 ÀS 12:00

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO

Hegildo Holanda Gonçalves

•
•

A Política Nacional de Saúde: organização, princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde.
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de 1 a 6 anos.
Conceitos operados na sociedade civil contemporânea: organizações
governamentais e não governamentais, movimentos sociais de luta e defesa
da cidadania e das minorias

Isabel de Carvalho Ferreira

•
•
•

Acolhimento na Unidade de Saúde do SUS.
Limites: importância e manejo assertivo na educação infantil.
Ética no trabalho

Iveliuza Rodrigues Baltazar

•
•
•

Acompanhamento do estado nutricional da criança
Técnicas de facilitação de encontros grupais.
Cultura popular e práticas populares no cuidado à saúde.

PERÍODO

Nº DO CANDIDATO
Josonilton Costa Moraes Rêgo

•
•
•

Conceito de saúde;
Trabalho em Equipe
Direitos humanos.

Joziana do Carmo Sampaio

•
•
•

Conceito e critérios de qualidade da atenção à saúde
Família como sistema de relações;
Conhecendo os Direitos da Criança

•
•
•

Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde.
A contribuição das etnias na construção das ciências, da política, da economia e da
cultura no Brasil.
Redes Sociais;

•
•
•

Cuidados com a Gestante
Principais Teorias da Aprendizagem
Cultura popular e práticas populares no cuidado à saúde.

•
•
•

Construção histórico-social da categoria profissional do ACS;
Domínios de Aprendizagem
Identidade de Gênero, diferença sexual na construção da identidade – dimensão
interpessoal e afetiva.

Magdalia Justa Camelo

•
•
•

Cuidados com criança (1° mês de vida);
Transversalidade e Interdisciplinaridade
Lideranças: conceito, tipos e processos de constituição de líderes populares.

Maria do Socorro Araújo Borges

•
•
•

Imunização: Conceito, cuidados e importância
Educação e Trabalho
Participação e mobilização social

Maria Helizalbeltangela Carnauba
Pinheiro

•
•
•

Direitos dos Usuários do SUS
Avaliação de aprendizagem
Programa Bolsa Família

Maria Janaina Gomes da Costa

•
•
•

História da Saúde Pública no Brasil
Família como sistema de relações;
Pré-natal, parto e pós-parto;

Joziane do Carmo Sampaio

Kamilly Camurça Cavalcante

QUARTA-FEIRA
17/NOV/2010
COMPARECER
DE 13:00 ÀS 17:30

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO

Lia Moura Ribeiro

PERÍODO

QUINTA-FEIRA
18/NOV/2010

Nº DO CANDIDATO

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO

Maria Josane Pereira

•
•
•

História do SUS
Processo de trabalho em saúde e suas características.
Didáticas e Práticas Pedagógicas

Maria Vanda Mota

•
•
•

Território e identidade de lugar;
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes
O Educador Comunitário

Milena Alencar Barboza

•
•
•

Políticas Públicas Sociais
Promoção da Saúde;
Como administrar conflitos em sala de aula

Nadia Maria Moreira Campos

•
•
•

Competências Familiares
Promover Saúde e Prevenir doenças
Avaliação da Aprendizagem

Nádia Nogueira Gomes

•
•
•

A Estratégia Saúde da Família
Educação popular e processos educativos de trabalho em saúde
Cidadania

Nathalia Magalhães Alves

•
•
•

A família como unidade de cuidado da ESF
Desenvolvimento Inclusivo
Comunicação em Saúde

•
•
•

Organização, princípios e diretrizes do SUS
Desenvolvimento infantil de 1 a 6 anos
Organizações governamentais e não governamentais, movimentos sociais de
luta e defesa da cidadania e das minorias

Odiléia de Sousa Rodrigues Rocha

•
•
•

Acolhimento na Unidade de Saúde do SUS
Limites: importância e manejo assertivo na educação infantil
Ética no trabalho

Percival Fakor Paz Araújo

•
•
•

Acompanhamento do estado nutricional da criança
Técnicas de facilitação de encontros grupais
Cultura popular e práticas populares no cuidado à saúde.

COMPARECER
DE 8:00 ÀS 12:30

Odemir Pires Cardoso Júnior

PERÍODO

Nº DO CANDIDATO
Rafaelly Fernandes Pereira

•
•
•

Conceito de saúde
Trabalho em Equipe
Direitos humanos.

Raquel Maria dos Santos de Farias

•
•
•

Conceito e critérios de qualidade da atenção à saúde
Família como sistema de relações
Conhecendo os Direitos da Criança

•
•
•

Redes Sociais
Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde.
A contribuição das etnias na construção das ciências, da política, da
economia e da cultura no Brasil.

•
•
•

Cuidados com a Gestante
Principais Teorias da Aprendizagem
A contribuição das etnias na construção das ciências, da política, da
economia e da cultura no Brasil.

Renata Tavares de Lima

•
•
•

Promover Saúde e Prevenir doenças
Educação em Saúde
Identidade de Gênero, diferença sexual na construção da identidade

Renna Carneiro de Oliveira

•
•
•

Transversalidade e Interdisciplinaridade
Cuidados com criança (1° mês de vida)
Lideranças: conceito, tipos e processos de constituição de líderes populares.

•
•
•

Imunização: Conceito, cuidados e importância
Educação e Trabalho
Participação e mobilização social: conceitos, fatores que facilitam e/ou
dificultam a ação coletiva de base popular.

•
•
•

Direitos dos Usuários do SUS
Avaliação de aprendizagem
Programa Bolsa Família

Reginaldo Nascimento da Silva

QUINTA-FEIRA Renata Leite Vasconcelos
18/NOV/2010
COMPARECER
DE 13:00 ÀS 17:00

TEMAS PROPOSTOS PARA OPÇÃO DO CANDIDATO

Roberta Diniz Nogueira Ribeiro

Suely Barreto da Silva Barbosa

