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FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

 

 

COMUNICADO 

 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 00021/2022 

RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA  

 

 

A Comissão Especial de Concurso Público faz saber o resultado da Prova Dissertativa do Concurso 

Público para Professor Assistente Mestre DS1-RTP - 20 horas, Disciplina de Educação em 

Ciências da Saúde, bem como a divulgação da data, local e horário de realização da prova oral 

(didática) para os candidatos habilitados. 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

(Nº INSCRIÇÃO/CPF/NOTA/SITUAÇÃO) 

 

177342 87807530782 68,00 Habilitado 

178249 27279369820 95,00 Habilitado 

 

 

 

CANDIDATOS AUSENTES 

(Nº INSCRIÇÃO) 
 

178182  178311  

178281    

 

Os candidatos habilitados para prova oral (didática) deverão comparecer no dia 05/12/2022 às 

08:00 horas, para realização da mesma na Faculdade de Medicina de Marília, sito Av. Monte 

Carmelo nº 800 – Fragata – Marília/SP, munidos de documento original oficial, vigente e com foto. 

A apresentação da prova oral (didática) pelos candidatos será por ordem alfabética, e versará 

sobre o tema sorteado no dia 09/11/2022 – Tema nº 11 Políticas públicas de saúde no Brasil e 

princípios do SUS. 

Caberá ao candidato decidir sobre a forma de apresentação da Prova Oral (didática), sendo-lhe 

facultado, o uso de recursos audiovisuais. Estará disponível aparelho de data show, o arquivo 

deverá ser compatível com a versão Windows 10 e salvo em pendrive no formato ppt. 

Os candidatos deverão apresentar-se a Comissão organizadora 30 (trinta) minutos antes da 

realização da prova oral (didática), permanecendo em local adequado, até a chamada para a 

respectiva prova. 
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GABARITO – PROVA DISSERTATIVA 

Professor Assistente Mestre DS1-RTP - 20 horas, Disciplina de Educação em Ciências da 

Saúde 

- Apresentação: Introdução (pontuação máxima 05 pontos); Desenvolvimento (pontuação máxima 

10 pontos); Conclusão (pontuação máxima 05 pontos).  

- Conteúdo: Desenvolvimento do Tema (pontuação máxima 15 pontos); Organização (pontuação 

máxima 15 pontos); Coerência (pontuação máxima 15 pontos); Clareza de Ideias (pontuação 

máxima 15 pontos). 

- Linguagem: Uso adequado da terminologia técnica (pontuação máxima 10 pontos); Clareza 

(pontuação máxima 05 pontos); Precisão e correção gramatical (pontuação máxima 05 pontos). 

   

 


