
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
FACULDADE DE MEDICINA – FAMED 

CONSELHO DA FACULDADE DE MEDICINA 
         

CAMPUS DA SAÚDE — ÁREA ACADÊMICA PROF. NEWTON AZEVEDO 
RUAGAL. OSÓRIO,S/Nº -4° ANDAR – ÁREA ACADÊMICA 

CENTRO – RIO GRANDE / RS – CEP: 96203-900 
FONE: (053) 3237-4621/ 3237-4622/ 3237-4623/ 3237-4624  

MEDICINA@FURG.BR 

 
 

ATA 22/2017 
 
 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos 
reuniu-se extraordinariamente, na sala de reuniões da FAMED o Conselho da Faculdade de Medicina, 
sob a Presidência do Prof. Dr. Obirajara Rodrigues, Diretor da Faculdade de Medicina, contando com 
as presenças dos conselheiros:  Lulie Rosane Odeh Susin (Vice-Diretora da Faculdade de Medicina), 
Carla Vitola Goncalves (Coordenadora do Curso de Medicina), Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti 
(Coordenadora Docente da Área Interdisciplinar de Ciência Biomédicas), Alexandra Medeiros Souza 
de Freitas (Coordenadora Docente da Área de Clínica Médica - Suplente),  Luciano Zogbi Dias 
(Coordenador Docente da Área de Cirurgia), Silvio Omar Macedo Prietsch (Coordenador Docente da 
Área de Pediatria – Suplente),  Sandro Schreiber de Oliveira (Coordenador Docente da Área de 
População e Saúde),  Linjie Zhang (Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Pública) e Márcia da Graça Marques Medeiros (representante dos técnicos administrativos em 
Educação), Gabriel Baracy Klafke (Represente dos Técnicos Administrativos em Educação) e Ana Julia 
Reis (Representante Discente da Pós-Graduação). Ao iniciar a reunião o Senhor Diretor agradece a 
presença de todos e colocou em discussão os assuntos da pauta, conforme segue: Primeiro Assunto 
da Pauta:  Aprovação dos Atos Finais do Concurso Público para Carreira do Magistério Superior:   
Edital Nº 28/2017, Processo 23116.007978/2017-78.   Na Área de Conhecimento de Oftalmologia.  
RELATÓRIO SUCINTO DO CONCURSO: I – INTRODUÇÃO - Aos dezoito dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e dezessete foi publicado o edital n° 28/2017 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, FAMED, na 
Universidade Federal de Rio Grande, FURG, originada da aposentadoria do prof. Luiz Antônio 
Carvalho do Amaral. A vaga é na área de Oftalmologia e as disciplinas/matérias a serem ministradas 
serão: Clínica Cirúrgica Avançada, Estágio em Cirurgia, Residência em Cirurgia. II – 
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: As inscrições foram realizadas no período previsto no edital, 
de vinte e três de outubro a treze de novembro de dois mil e dezessete, havendo dois candidatos 
inscritos, a saber: KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) e GUILHERME BARROS ZANOTTA 
(Ficha 05). As inscrições foram homologadas em reunião do Conselho da Unidade Acadêmica no dia 
dezesseis de novembro e o cronograma do concurso foi aprovado na mesma data. O mesmo será 
realizado no período de 4 a 8 de dezembro. Por motivos pessoais, Prof. Espec. José Antônio Altmayer 
informou que não poderia participar da realização do concurso, sendo substituído pelo suplente da 
banca Prof. Dr. Luciano Zogbi Dias. No dia 4 de dezembro de 2017, às 08:30 horas, na Sala de 
Reuniões da FAMED, na Área Acadêmica do Campus da Saúde, compareceram para realizar o 
concurso os dois candidatos inscritos: KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) e GUILHERME 
BARROS ZANOTTA (Ficha 05), conforme ata de presença anexada ao processo. Com a presença dos 
candidatos, foi realizado o sorteio do ponto para a prova escrita, sendo sorteado o de número 03 
com o título Glaucoma Crônico de Ângulo Aberto. Os candidatos iniciaram a prova escrita às 08:35 
horas, que teve duração de 4 horas. Conforme os candidatos encerraram as provas, as mesmas 
foram copiadas em três vias e lacradas em envelope individualizado e assinado até às 13:30 horas do 
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mesmo dia, quando se reuniu novamente a banca examinadora para a leitura pública das provas 
escritas pelos candidatos. Ao final da leitura da prova por cada candidato, 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: KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) nota 8,43 e GUILHERME 
BARROS ZANOTTA (Ficha 05) nota 9,23. Os candidatos foram aprovados para a realização da prova 
didática. Após a divulgação do resultado da prova escrita, os candidatos procederam a entrega do 
material destinado ao Exame de Títulos, conforme previsto no cronograma. Às 14:35 horas do 
mesmo dia, na presença dos candidatos, lista de presença em anexo, foi realizado o sorteio do ponto 
para a prova didática, sendo sorteado o de número de número 9, com o título: Degeneração Macular 
Seca e Úmida. O dia cinco de dezembro foi destinado para interposição de recursos ao resultado 
preliminar da Prova Escrita. Neste mesmo dia, a Banca Examinadora do Concurso reuniu-se a fim de 
realizar o Exame de Títulos dos candidatos aprovados na Prova Escrita. As notas alcançadas foram as 
seguintes: KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) nota 9,15 e GUILHERME BARROS ZANOTTA 
(Ficha 05) nota 1,50, considerando os documentos apresentados. No dia seis de dezembro, na Sala de 
Reuniões da Faculdade de Medicina, na Área Acadêmica do Campus da Saúde, após a Banca 
Examinadora verificar que não houve interposição de recursos ao resultado preliminar da Prova 
Escrita, foi divulgado o seu resultado definitivo. A candidata KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO 
(Ficha 04) iniciou a sua Prova Didática às 14:00 horas e encerrou às 14:39 horas. O candidato 
GUILHERME BARROS ZANOTTA (Ficha 05) iniciou a prova às 14:50h e encerrou às 15:34h. Ao final das 
provas, os examinadores atribuíram suas notas e, após o cálculo da média final, foi elaborada uma 
planilha para divulgação dos resultados. Os candidatos obtiveram as seguintes notas: KAREN 
AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) nota 9,57 e GUILHERME BARROS ZANOTTA (Ficha 05) nota 
8,77 e foram considerados aprovados nesta etapa. Às 16:00 horas foram divulgados os resultados 
preliminares da Prova Didática e do Exame de Títulos. Conforme cronograma, o dia sete de dezembro 
foi destinado para interposição de recurso aos resultados preliminares da Prova Didática e do Exame 
de Títulos. No dia oito de dezembro, a Banca Examinadora reuniu-se novamente, 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:  KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04) nota 9,09 e GUILHERME BARROS ZANOTTA 
(Ficha 05) nota 5,25. III – CONCLUSÃO: A candidata KAREN AMARAL TAVARES PINHEIRO (Ficha 04), 
com nota final 9,09 e o candidato GUILHERME BARROS ZANOTTA (Ficha 05), com nota final 5,25, 
foram considerados aprovados nessa colocação.   Não havendo nada mais a tratar, às dez horas e 
quarenta e cinco minutos encerrou-se a reunião do conselho da Faculdade de Medicina, da qual lavro 
a presente ata, que após aprovada será assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei a 
reunião.  
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