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Ministério da Educação 

Universidade Federal do Amazonas 
Comissão de Concurso de Carreira do Magistério Superior - FM

 

Ata da Reunião ordinária da Comissão de Concursos para o Magistério
Superior da Faculdade de Medicina - CCCMS/FM, para Leitura Pública do
Resultado Final do concurso regido pelo Edital 01/2022.

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, através de vídeo conferência pela Plataforma Google Meet (meet.google.com/jiq-da�-bqn), os membros da
Comissão de Concursos  para a Carreira do Magistério Superior da Faculdade de Medicina - CCCMS/FM, ins�tuída pela Portaria n°. 1771, de 21/12/2020, reuniram-se juntamente com os
candidatos do concurso público regido pelo Edital 01/2022, para realização da Leitura e Publicação da Classificação Final dos Candidatos, de acordo com o Art. 54 da Resolução n°. 026/2008 -
CONSUNI. Presidindo a sessão, o Professor Luiz Carlos de Lima Ferreira, fez a leitura das notas atribuídas pelas Bancas Examinadoras, registradas nos mapas das provas escritas, das
provas didá�cas e de �tulos, assim como da média parcial e média final de cada candidato, por área de conhecimento. Iniciando pela Área de Conhecimento - ENDOCRINOLOGIA - Proc. nº.
(23105.015186/2022-42) - 1 (uma) candidata inscrita concluiu o certame - 1° Lugar: Gabriela Fonseca Oliveira Mestrinho, com a seguinte pontuação:  PE - 9,0; PD - 9,1; PT - 0,6; MF - 6,9 (seis
inteiros e nove décimos). Área de Conhecimento - PSIQUIATRIA Proc. nº. (23105.015193/2022-44) -  2 (dois) candidatos inscritos:  - 1°. Lugar: Pablo Gnutzmann Pereira, com a seguinte
pontuação: PE - 9,6; PD - 9,4; PT - 0,6; MF - 7,3 (sete inteiros e três décimos). - 2°. Lugar: Mayda de Oliveira Queiroz, com a seguinte pontuação: PE - 9,4; PD - 7,6; PT - 1,0; MF - 6,8 (seis
inteiros e oito décimos).  Área de Conhecimento - SAÚDE DA CRIANÇA - Proc. nº. (23105.016178/2022-13) 3 (três) candidatos inscritos e aprovados:  1°. Lugar: Marília Rosa Ab�bol
Bernardino, com a seguinte pontuação: PE - 10,0; PD - 9,3; PT - 8,3; MF - 9,2 (nove inteiros e dois décimos). 2°. Lugar: Priscilla Lima Afonso Bezerra, com a seguinte pontuação: PE - 8,0; PD -
10,0; PT - 4,5; MF - 7,7 (sete inteiros, sete décimos). 3°. Lugar: Bianca Pires Ihara, com a seguinte pontuação: PE - 8,0; PD - 9,0; PT - 4,0; MF - 7,0 (sete inteiros). SAÚDE DA MULER (Ginecologia)
Proc. nº. (23105.013098/2022-14) - 3 (três) candidatos inscritos, nenhum aprovado. Área de Conhecimento - SAÚDE DA MULHER (Obstetrícia) Proc. nº (23105.016134/2022-93) 1 (um)
candidata inscrita, não aprovada. Encerrando a sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, desejando que o compromisso, a responsabilidade e o sucesso sejam constantes na
vida acadêmica dos novos docentes. Os processos seguirão, devidamente instruídos para homologação no Conselho Departamental da Faculdade de Medicina - CONDEP/FM. E, para constar,
eu, Dulciana Grangeiro, membro da comissão, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, e pelos demais membros da comissão.

 

 

Faculdade de Medicina, em Manaus, 25 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos de Lima Ferreira, Presidente da Comissão, em 25/05/2022, às 10:10, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dulciana Grangeiro, Membro, em 25/05/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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