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ATA 020/2019 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e cinco minutos 
reuniu-se extraordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o conselho da Faculdade de Medicina, sob 
a presidência da Professora Drª Carla Vitola Gonçalves, Diretora da Faculdade de Medicina, em exercício, 
contando com as presenças dos conselheiros: Pedro Eduardo Almeida da Silva (Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde), Melissa Orzechowski Xavier (Coordenadora Docente da Área 
Interdisciplinar de Ciências Biomédicas - Suplente),  Alexandra Medeiros Souza de Freitas (Coordenador 
Docente da Área de Clínica Médica - Suplente), Ari Gonçalves Lima (Coordenador Docente da Área de 
Ginecologia e Obstetrícia), Alessandro Menezes de Oliveira (Coordenador Docente da Área de Cirurgia), 
Silvio Omar Macedo Prietsch (Coordenadora Docente da Área de Pediatria - Suplente),  Linjie Zhang 
(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Suplente),  Marcia da Graça Marques 
Medeiros (Representante dos Técnicos Administrativos em Educação),  Gabriel Baracy Klafke 
(Representante dos Técnicos Administrativos em Educação),  Ana Julia Reis (Representante Discente da 
Pós-Graduação) e Nicolle Barnes da Silveira (Administradora da Faculdade de Medicina).  Inicialmente a 
Senhora Presidente agradece a presença de todos e comunicou a ausência do Professor Obirajara 
Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, por motivo de Licença Saúde e da Professora Lulie Rosane 
Odeh Susin, Vice Diretora da Faculdade de Medicina, por motivos particulares.  Na sequência colocou em 
discussão o assunto da pauta, conforme segue: Assunto da Pauta: Aprovação dos Atos Finais do 
Concurso público de professor efetivo, da Carreira Docente:  Área do conhecimento: Saúde Coletiva. 
Matéria(s)/Disciplina(s): Relação Médica; Teoria Geral da Saúde; Saúde Coletiva; Medicina de Família e 
Comunidade; Estágio em Medicina de Família e Comunidade; Residência em Medicina de Família e 
Comunidade. Classe/Regime de trabalho: Auxiliar - A, Classe A, Nível 1/40 horas semanais. Titulação para 
ingresso: Graduação em Medicina; e Residência em Medicina de Família e Comunidade ou Especialização 
em Medicina de Família e Comunidade. Número de vagas: 1. Número máximo de candidatos classificados: 
3. RELATÓRIO SUCINTO DO CONCURSO: I – INTRODUÇÃO - Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano 
de dois mil e dezenove foi publicado o edital n° 07/2019 para provimento de cargo de Professor do 
Magistério Superior, mediante Concurso Público, Classe A - Auxiliar Nível I, com carga horária de 40 horas 
semanais, para preenchimento de uma vaga na Faculdade de Medicina originada do Programa Mais 
Médicos para o Brasil. A vaga é na área de Saúde Coletiva e as disciplinas/matérias a serem ministradas 
serão: Relação Médica, Teoria Geral da Saúde, Saúde Coletiva, Medicina de Família e Comunidade, Estágio 
em Medicina de Família e Comunidade, Residência em Medicina de Família e Comunidade.  II – 
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: As inscrições foram realizadas no período previsto no edital, de 
treze de maio a sete de junho de dois mil e dezenove, havendo três candidatos inscritos, a saber: 
EDUARDO ARQUIMINO POSTAL (Ficha 0091), LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 0009) e MAURICIO MORAES 
(Ficha 00109). As inscrições foram homologadas em reunião do Conselho da Unidade Acadêmica no dia 
treze de junho e o cronograma do concurso foi aprovado na mesma data. O mesmo será realizado no 
período de 16 a 22 de julho.  No dia nove de julho de 2019, foi realizada reunião extraordinária do 
Conselho da Faculdade de Medicina afim de aprovar a alteração da composição da Banca Examinadora, 
conforme segue: Excluir o Prof. Dr. Sandro Schreiber de Oliveira, por alegar impedimento, a Profa. Dra. 
Simone Menezes Karam, por motivo de férias, e a Profa. Dra. Lulie Rosane Odeh Susin, por estar 
ocupando o cargo de direção no período do concurso. Foi aprovada a inclusão do Prof. Dr. Linjie Zhang, 
Presidente, Prof. Dr. Silvio Omar Macedo Prietsch, membro, e do Prof. Christian Loret de Mola Zanatti, 
suplente. No dia dezesseis de julho de 2019, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Faculdade de 
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Medicina, na Área Acadêmica da Unidade da Saúde, compareceram para realizar o concurso os 
candidatos LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09) e MAURICIO MORAES (Ficha 109), conforme ata de presença 
anexada ao processo. Na presença dos candidatos supramencionados, foi realizado o sorteio do ponto 
para a prova escrita, sendo sorteado o de número 04 com o título Modelos de Atenção à Saúde. Os 
candidatos iniciaram a prova escrita às 09h02, que teve duração de 4h. O candidato EDUARDO 
ARQUIMINO POSTAL (Ficha 91) chegou após o início da prova e foi eliminado.  O candidato LUAN ESTRELA 
PIETRO (Ficha 09) encerrou a prova às 10h30 e a mesma foi copiada em três vias e lacrada em envelope 
individualizado e assinado. O candidato MAURICIO MORAES (Ficha 109) encerrou a prova às 13h e a 
mesma também foi copiada em três vias e lacrada em envelope individualizado e assinado. Os envelopes 
permaneceram lacrados até às 13h30 do mesmo dia, quando se reuniu novamente a banca examinadora 
para a leitura pública da prova escrita pelos candidatos. Ao final da leitura da prova, cada examinador 
finalizou sua avaliação, lançando em planilha, devidamente assinada, a nota do candidato, e entregou, 
imediatamente, ao Presidente da Banca, que fez a leitura pública de todas as notas. Os candidatos 
obtiveram as seguintes notas: LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09) nota 7,0 e MAURICIO MORAES (Ficha 109) 
nota 9,1. Os candidatos foram aprovados para a realização da prova didática. Após a divulgação do 
resultado da prova escrita, os candidatos aprovados procederam a entrega do material destinado ao 
Exame de Títulos, conforme previsto no cronograma. Às 15:15 horas do mesmo dia, na presença dos 
candidatos, lista de presença em anexo, foi realizado o sorteio do único ponto para a prova didática, 
sendo sorteado o de número de número 15, com o título: Cuidado de Doenças Crônicas. Após o sorteio 
do ponto, a Banca Examinadora do Concurso reuniu-se para realizar o Exame de Títulos dos candidatos 
aprovados na Prova Escrita. As notas alcançadas foram as seguintes: LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09) 
nota 0,90 e MAURICIO MORAES (Ficha 109) nota 9,25, considerando os documentos apresentados. O dia 
dezessete de julho foi destinado para interposição de recursos ao resultado preliminar da Prova Escrita.  
No dia dezoito de julho, na Sala de Reuniões da Faculdade de Medicina, na Área Acadêmica da Unidade 
Saúde, após a Banca Examinadora verificar que não houve interposição de recursos ao resultado 
preliminar da Prova Escrita, foi divulgado o seu resultado definitivo. O candidato LUAN ESTRELA PIETRO 
(Ficha 09) iniciou a sua Prova Didática às 9:00 horas e encerrou às 9:45 horas. Logo após, o candidato 
MAURICIO MORAES (Ficha 109) iniciou a sua prova às 9:49 horas e encerrou às 10:29 horas. Ao final das 
provas, os examinadores atribuíram suas notas e, após o cálculo da média final, foi elaborada uma 
planilha para divulgação dos resultados. O candidato LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09) alcançou nota 9,27 
e o MAURICIO MORAES (Ficha 109) alcançou nota 9,50 e foram considerados aprovados nesta etapa. Às 
13:30 horas foram divulgados os resultados preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos.  
Conforme cronograma, o dia dezenove de julho foi destinado para interposição de recurso aos resultados 
preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos. No dia vinte e dois de julho, a Banca Examinadora 
reuniu-se novamente e, após verificar que não houve interposição de recursos aos resultados 
preliminares, computou as notas das provas escrita e didática e pontuação de títulos para calcular as 
notas finais, chegando ao seguinte resultado:  LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09) nota 4,5 e MAURICIO 
MORAES (Ficha 109) nota 9,3. III – CONCLUSÃO: Os candidatos LUAN ESTRELA PIETRO (Ficha 09), com 
nota final 4,5, e MAURICIO MORAES (Ficha 109), com nota final 9,3 foram considerados aprovados 
ficando o candidato MAURICIO MORAES (Ficha 109) em primeiro lugar e o candidato LUAN ESTRELA 
PIETRO (Ficha 09) em segundo. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados por ora os atos do 
concurso e lavradas as respectivas atas, que vão assinadas pela banca examinadora.  Após a Leitura a 
Senhora Presidente colocou o assunto em discussão, não havendo manifestações, foi colocado em 
votação os Atos Finais do Concurso público de professor efetivo, sendo aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar, às onze horas e trinta e cinco minutos encerrou-se a Reunião extraordinária 
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do Conselho da FAMED, a qual lavro a presente Ata, que após aprovada vai ser assinada pela Senhora 
Presidente e por mim, que secretariei a Reunião.   

 
 
 
 
 
 

Prof. Drª Carla Vitola Gonçalves  
Diretora da Faculdade de Medicina, em exercício 

 
 
 
 

Marcia da Graça Marques Medeiros 
Secretaria Geral da Faculdade de Medicina 
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