
 
 

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

COMUNICADO 
 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 00025/2022 
RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA  

 
A Comissão Especial de Concurso Público faz saber o resultado da Prova Dissertativa do Concurso 
Público para Professor Adjunto Doutor DS2 – RTI 40 horas, Disciplina de Clínica Médica, 
bem como a divulgação da data, local e horário de realização da prova oral (didática) para os 
candidatos habilitados. 
 
HABILITADOS  
(Nº INSCRIÇÃO/NOME/RG/NOTA) 
 
 

180056 Maria Aparecida Vitagliano Martins 10194318 81,00 
 

 
 
 
 
 
 

O candidato habilitado para prova oral (didática) deverá comparecer no dia 26/04/2023 às 
09:00 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) pelo candidato versará sobre o tema sorteado no dia 
28/02/2023 – Tema nº 05 Avaliação do estado de nutrição. 

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 candidato deverá 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. 

 
 
 

 



 
 

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

GABARITO – PROVA DISSERTATIVA 

Professor Adjunto Doutor DS2 – RTI 40 horas, Disciplina de Clínica Médica 
 

- 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). 


