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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA
MULHER DERMATOFUNCIONAL.
PROGRAMA DO CONCURSO
1. Fisioterapia em Saúde da mulher: Políticas públicas, redes de atenção à saúde e
atuação na atenção básica.
2. Classificação Internacional de Funcionalidade e sua aplicabilidade na saúde da
mulher.
3. Atenção Fisioterapêutica em oncologia mamária nos três níveis de atenção à
saúde.
4. Projeto terapêutico singular, genograma e ecomapa, e sua aplicabilidade na
atuação fisioterapêutica à saúde da mulher na atenção básica.
5. Atenção Fisioterapêutica na gestação de alto risco nos três níveis de atenção à
saúde.
6. Fisioterapia no paciente queimado nos três níveis de atenção à saúde.
7. Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas.
8. Envelhecimento facial: fisiopatologia, avaliação e tratamento fisioterapêutico.
9. Fibroedemagelóide: Fisiopatologia, classificação, avaliação e intervenção
fisioterapêutica.
10. Bases biofísicas, efeitos fisiológicos e aplicações fisioterapêuticas da
eletroterapia nas disfunções dermatofuncionais.
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1. Fisioterapia em Saúde da mulher: Políticas públicas, redes de atenção à saúde e
atuação na atenção básica.
2. Classificação Internacional de Funcionalidade e sua aplicabilidade na saúde da
mulher.
3. Atenção Fisioterapêutica em oncologia mamária nos três níveis de atenção à
saúde.
4. Projeto terapêutico singular, genograma e ecomapa, e sua aplicabilidade na
atuação fisioterapêutica à saúde da mulher na atenção básica.
5. Atenção Fisioterapêutica na gestação de alto risco nos três níveis de atenção à
saúde.
6. Fisioterapia no paciente queimado nos três níveis de atenção à saúde.

7. Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas.
8. Envelhecimento facial: fisiopatologia, avaliação e tratamento fisioterapêutico.
9. Fibroedemagelóide: Fisiopatologia, classificação, avaliação e intervenção
fisioterapêutica.
10. Bases biofísicas, efeitos fisiológicos e aplicações fisioterapêuticas da
eletroterapia nas disfunções dermatofuncionais.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O profissional destinado a esta vaga deverá apresentar domínio didático pedagógico nas
áreas de fisioterapia na saúde da mulher (fisioterapia em uroginecologia, obstetrícia,
mastologia) nos três níveis de atenção à saúde e dermatofuncional. Estas áreas
englobam as disciplinas de Atenção Fisioterapêutica na Saúde da Mulher, Prática
Terapêutica Supervisionada II – Saúde da Mulher e Atenção Fisioterapêutica em
Dermatofuncional. Contudo, o professor aprovado poderá colaborar em outras áreas do
curso de Fisioterapia da FACISA. Ressalta-se que, segundo o Projeto Pedagógico do
curso de Fisioterapia da FACISA (Santa Cruz/RN), além das atividades de cunho
teórico que contemplem tais disciplinas, o candidato aprovado irá atuar nos cenários de
prática na atenção básica, em dermatofuncional e na Unidade de Terapia Intensiva
Ginecológicas e Obstétricas. Tais campos de prática podem estar localizados na cidade
de Santa Cruz ou nas regiões circunvizinhas (região do Trairí, Seridó ou grande Natal).
O profissional também deve atuar no planejamento das disciplinas, atuar nos programas
de Pós-Graduação relacionados a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, sejam lato
e/ou stricto sensu, contribuir com as demandas administrativas e fortalecer o tripé
ensino, pesquisa e extensão, além de estar disponível para atender as demandas
solicitadas pela universidade.

