
 

CONCURSO PARA PROFESSOR AUXILIAR 

CURSO DE MEDICINA - SOBRAL 

SETOR DE ESTUDOS: Patologia Humana / Anatomofisiopatologia / Internato 

EDITAL Nº 51/2022 
RESOLUÇÃO Nº 05/CEPE, de 24 de julho de 2019, alterada pela Resolução nº 15/CEPE de 24/05/2021. 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 

 
CRONOGRAMA: 
Período: 6 a 11 de junho de 2022. 
 
Local: Curso de Medicina - Endereço: Av. Comte. Maurocelio Rocha Pontes, nº 100, Bairro Jocely 
Dantas de Andrade Torres, Sobral-CE. 
 

1. A realização das provas e da avaliação de títulos obedecerá à sequência disposta no cronograma e 

só fará a prova subsequente o(a) candidato(a) aprovado na prova anterior, considerando-se 

imediatamente eliminado o(a) candidato(a) que obtiver média aritmética inferior a 7,0 (sete) em 

cada uma das provas, excetuando-se a avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório. 

2. Caso haja menor número de candidatos que o previsto na prova didática, o cronograma poderá 

ser alterado em comum acordo entre a Comissão Julgadora e os candidatos, podendo haver 

inclusive antecipação de quaisquer das provas. 

3. O candidato deverá ter em mãos o documento de identificação, a fim de agilizar sua entrada na 

sala de prova.  

4. É recomendado o uso de máscara por todos os envolvidos no certame. 

 

Presidente:  
Prof.  Vicente de Paulo Teixeira Pinto   
 
Membros efetivos: 
Profª.  Lissiana Magna Vasconcelos Aguiar   
Prof. Mirna Marques Bezerra Brayner 

Membros suplentes: 
Profª.  Camila Gomes Virgínio Coelho 
Profª.  Juliêta Maria Mendes Frota de Almeida 
 
 
Secretário:  Profª.  Carla Thiciane Vasconcelos de Melo 

DATA SALA HORÁRIO ATIVIDADE 

06/06/2022 
(segunda-feira) 

Sala 15 7h30 

PROVA ESCRITA SUBJETIVA 
- Sorteio dos três temas que contemplarão as três perguntas abertas  
- Aplicação da prova (duração máxima: 4 horas) 
Observações: 
- É excluído do concurso o candidato que não estiver presente no sorteio. 
- O candidato somente poderá utilizar caneta azul ou preta 

08/06/2022 
(quarta-feira) 

Sala 15 

17h50 

SORTEIO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 
 
O tema da prova didática será sorteado para cada candidato aprovado na 
prova escrita, com antecedência de 24 horas da prova didática. 

18h: horário 
do 1º sorteio 

Sorteio do ponto da prova didática 
 
Os sorteios acontecerão em intervalos de 60 minutos até esgotar o número 
de candidatos aprovados na prova escrita subjetiva. 



 
CANDIDATOS: 

 
1. Álvaro Piazzetta Pinto 

2. Ana Élida Nogueira Souza 

3. Elpídio Ribeiro da Silva Filho 

4. Ítalo Aguiar Freire 

5. Ítalo Rosal Lustosa 

6. José Antônio Lopes Soares Júnior 

7. Pedro Mansueto Melo de Souza 

 
 

09/06/2022 
(quinta-feira) 

Sala de 
videoconferência 

18h: horário 
da 1ª prova 

Prova didática (duração mínima de 45 e máxima de 50 minutos) 
 
As provas acontecerão em intervalos de 60 minutos entre os candidatos 
até esgotar o número de candidatos presentes no sorteio do ponto da prova 
didática, obedecendo o intervalo de 24 horas entre o sorteio do ponto e a 
realização da prova didática. 

10/06/2022 
(sexta-feira) 

Secretaria 
8h-12h 
13h-17h 

Tempo disponível para entrega dos títulos 

11/06/2022 
(sábado) 

Sala 15 13h 
Avaliação dos títulos  
Sessão Pública do resultado do concurso 


