
 

 

Campus I - Cidade Universitária 
Telefone: (83)3216

 
 

 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

 CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

EDITAL Nº 

Área do concurso: Demografia Estatística
em Demografia, ou em Modelos de Decisão e Saúde,
 
 
A Comissão para o Concurso de Professor 
Departamento de Estatística, segundo a resolução N
conteúdo programático (pontos):
 
 
1) Estrutura populacional por sex
 
2) Métodos indiretos de análise demográfica
 
3) Métodos de projeção populacional e d
 
4) Avaliação, ajustes e correção de dados demográficos
 
5) Tábuas de vida: coorte, período e múltiplos decrementos
 
6) Modelos de transição: demográfica, epidemiológica, nutricional e urbana
 
7) Modelos demográficos: mortalidade, fecundidade e migração
 
8) Abordagens teóricas dos estudos de migração e mobilidade espacial
 
9) Modelos estatísticos aplicados à análise populacional: modelos lineares, modelos de dados 

categóricos e modelos de sobrevivência
 

10) Inferência estatística aplicada à análise demográfica: estimação de parâmetros e testes de 
hipóteses. 
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Demografia Estatística. Pré-requisito: Graduação em Estatística e Doutorado 
em Demografia, ou em Modelos de Decisão e Saúde, ou em Estatística. 

A Comissão para o Concurso de Professor Adjunto, instituída em reunião do Colegiado do 
Departamento de Estatística, segundo a resolução No74/2013 do CONSEPE, definiu o seguinte 
conteúdo programático (pontos): 

Estrutura populacional por sexo e idade, e medidas de mensuração. 

Métodos indiretos de análise demográfica. 

o populacional e dos componentes demográficas. 

Avaliação, ajustes e correção de dados demográficos. 

Tábuas de vida: coorte, período e múltiplos decrementos. 

Modelos de transição: demográfica, epidemiológica, nutricional e urbana. 

mográficos: mortalidade, fecundidade e migração. 

Abordagens teóricas dos estudos de migração e mobilidade espacial. 

elos estatísticos aplicados à análise populacional: modelos lineares, modelos de dados 
de sobrevivência. 

Inferência estatística aplicada à análise demográfica: estimação de parâmetros e testes de 
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elos estatísticos aplicados à análise populacional: modelos lineares, modelos de dados 

Inferência estatística aplicada à análise demográfica: estimação de parâmetros e testes de 


