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A Comissão Examinadora, composta pelos professores Jorge Luiz dos Santos Junior 

(UFES-Membro Suplente), Luciano Raizer Moura (UFES) e Guilherme Guilhermino Neto 

(IFES), sob a presidência do primeiro, instalada pelo Chefe do Departamento de Engenharia 

de Produção (DEP), Prof. Jorge Luiz dos Santos Junior, em conformidade com a Resolução 

nº 03/2021-CEPE, reuniu-se no dia 23 de maio de 2022 na sala 03 do CT-10 / Engenharia 

de Produção - UFES, para dar início ao concurso. Na entrada dos candidatos na sala foram 

conferidos os Documentos de Identificação e foi assinada a Lista de Frequência. Na 

sequência a Comissão procedeu ao sorteio dos temas/pontos para a prova escrita, a partir 

de uma lista elaborada pela comissão examinadora, constituída com base no Programa do 

Concurso. Na ocasião, o Presidente da Comissão em exercício informou a substituição da 

Professora Mirela Guedes Bosi, em razão de ela estar afastada por ter positivado para 

Covid-19. 
 

Foram sorteados os seguintes temas: 2 Sistemas de Produção, 4 Gestão Organizacional. 

Os pontos sorteados foram 2.1 Modelagem de Sistemas e 4.3 Gestão da Inovação e 

do Conhecimento. O sorteio teve início às 8h 05min e foi finalizado às 8h 11min. O período 

de consultas iniciou-se às 8h 12min e encerrou-se às 9h 11min. Ao término do prazo de 

consulta, os canditados se retiraram da sala por cinco minutos, tempo em que a 

sala foi reconfigurada para o início da prova escrita. Foram distribuídas as provas 

nas carteiras/mesas, onde os candidatos de forma aleatória poderiam escolher os 

seus assentos ao retornar para a sala. A capa da prova constou com informações 

de restrição de consulta a qualquer meio, uso de caneta adequada, bem como a 

orientação de não tornar as provas identificaveis, sob  pena de eliminação, 

conforme o Art. 26, insicos 6 e 8 da Resolução nº 03/2021-CEPE. A prova escrita teve início 

às 9h 17min e foi finalizada às 12h 16min, tendo havido avisos do tempo corrido de provas 

na primeira hora decorrida, com uma hora e meia, após duas horas, faltando meia hora para 

o final e, por fim, alertando para os 15 minutos finais.   
 

Após finalizarem as provas, os candidatos fizeram a validação das páginas utilizadas para 

respostas, devidamente numeradas, devolvendo rascunhos e folhas em branco não 

utilizadas ao Secretário do Concurso, Valdir da Silva Corrêa (Junior), que acondicionou as 

provas em envelope lacrado, tabulando as codificações que tornaram as provas não 

idenfificáveis para a correção pela banca examinadora. 
 

Após avaliação individual da prova escrita por cada membro da comissão, foram 

atribuídasas seguintes notas, em uma escala de 0 a 100 conforme Art. 37da Resolução nº 

03/2021-CEPE. 
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CÓD. NOME AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 AVALIADOR 3 MÉDIA 
FINAL 

SITUAÇÃO 

@  THIAGO DE ALMEIDA RODRIGUES 88,5 89,0 87,0 88,17 1º CLASSIFICADO 

#  THIARA CEZANA GOMES 72,5 71,0 74,0 72,50 2º CLASSIFICADO 

Δ  JANAINA GEISLER CORRÊA 43,5 37,5 38,5 39,83 DESCLASSIFICADO 

□  MARCOS WAGNER JESUS SERVARE JUNIOR 34,0 27,5 32,0 31,17 DESCLASSIFICADO 

Ο  LUIZ NETO PAIVA E SILVA MULLER   32,5 30,0 30,0 30,83 DESCLASSIFICADO 

%  NOÉLE BISSOLI PERINI DE SOUZA 31,5 28,5 26,5 28,83 DESCLASSIFICADO 
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Conforme Art. 39 da Resolução nº 03/2021-CEPE, as notas de cada candidato 

foram calculadas pela média simples das notas atribuídas por cada avaliador. 

 
Assinam esta ata os membros da comissão examinadora. 

 
Vitória, 24 de maio de2022. 

 
 
 
 

Prof. Jorge Luiz dos Santos Junior 

Presidente da Comissão Examinadora (UFES) 

Membro Suplente em Exercício 

 
 
 

Prof.Dr. Luciano Raizer Moura 

Membro Interno / Relator (UFES) 
 

 

 

Prof.Dr. Guilherme Guilhermino Neto 

Membro Externo (IFES) 
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