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Memorando n º 91 /2015 - BL-CFISIO 
  

      Curitiba, 05 de janeiro de 2016 
 
 
 
A/C  
Prof. Dr. Luiz Claudio Fernandes 
Direção Setor de Ciências Biológicas (BL/UFPR) 
  
 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE TESTE SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 
 
 
 

Solicitamos abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto para 

atuar no curso de Fisioterapia na área de Fisioterapia Neurofuncional na Infância e 

Adolescência. O pedido se dá devido à candidata aprovada no concurso para a referida área 

conforme o Edital nº 400/15-PROGEPE, TALITA GIANELLO GNOATO ZOTZ, estar em período 

gestacional e após sua nomeação estará em licença maternidade no período previsto para o 

final de janeiro de 2016. Com esta previsão visando não prejudicar as atividades formativas do 

semestre letivo de 2016/1 do curso de Fisioterapia estamos tomando esta providência junto à 

direção setorial. 

Seguem, abaixo, as informações necessárias para abertura do teste seletivo para 

provimento de 01 (uma) vaga - área de conhecimento Fisioterapia Neurofuncional da Infância e 

Adolescência. 

 

1- Vagas: uma (01) 

Cargo: Docente Substituto carreira de magistério superior  

Regime de Trabalho: 40 horas  

Titulação: Graduação em Fisioterapia  

 

2- Informar área de conhecimento e matéria específica  

Área de conhecimento: Fisioterapia neurofuncional da infância e adolescência. 

 

3- Natureza das provas:  

Análise de Currículo – Eliminatória 

Prova Didática (Resolução 92/06 CEPE/UFPR) 

 

4- Local de inscrição: 

Direção do Setor de Ciências Biológicas - UFPR 



                                                                                                              

Centro Politécnico - CEP: 81531-990 – Curitiba/PR 
Telefones: (41) 3361-1795/1744 – Fax (41) 3266-2042  

www.ufpr.br/www.bio.ufpr.br 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Coordenação do Curso de Fisioterapia 

  

Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 – Centro Politécnico, Caixa Postal 19031, Jardim 

das Américas - CEP: 81531-980 – Curitiba/PR – telefone: (41) 33611799 / 33601798 

Das 9h às 12h 

 

5- Período da provável realização do teste seletivo: 

 Quarta semana de janeiro ou primeira de fevereiro de 2016. 

 

6- Programa: 

1.Atenção à saúde da criança e do adolescente nos seus aspectos biopsicosociais de 

promoção e prevenção em Fisioterapia Neurofuncional; 

2.Avaliação e processo fisioterapêutico em neuropediatria;  

3.Desenvolvimento neurológico, motor e psicomotor no desenvolvimento humano na 

infância e adolescência;  

4.Modelos teóricos de desenvolvimento neuropsicomotor humano da criança e do 

adolescente aplicados na Fisioterapia neurofuncional na infância e adolescência;  

5. Intervenções em Fisioterapia neurofuncional na infância e adolescência; 

6.Aprendizagem motora e sensorial e suas interações clínicas e fisitoerapêuticas no 

desenvolvimento infantil e na adolescência;  

7.Estatuto da criança e do adolescente (ECA) e a Classificação Internacional da 

Funcionalidade (CIF) em suas aplicações na Fisioterapia Neurofuncional Infantil e na 

Adolescência; 

8. Fisioterapia Neurofuncional Infantil e na Adolescência e suas correlações nas 

principais lesões neurológicas genéticas e adquiridas com vivências de baixa, média e alta 

complexidade;  

9. Interações dos Aspectos Neuromusculoesqueléticos com a saúde da criança e 

adolescente na funcionalidade em Fisioterapia neuropediátrica. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

______________________________________ 

Profª Drª Vera Lúcia Israel 

Matrícula n°188549 

Coordenação de Curso de Fisioterapia 

Setor de Ciências Biológicas / UFPR 


