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No dia 23 de setembro de 2022, às 14 horas, reuniu-se virtualmente, em sessão extraordinária o 

Conselho Departamental da FAF, com a presença de seus membros efetivos com direito a voto:  

 

• Professor Fernando Padovani – Presidente do Conselho – Diretor em exercício da FAF 

• Professora Marcela Lobo Francisco – Chefe do Departamento de Ciência Administrativas 

• Professor Antônio Ranha da Silva – Chefe do Departamento de Ciências Contábeis 

• André Thadeu Barros Tavares – Representante dos Técnicos Administrativos da FAF 

• André Raí – Representante do corpo discente da FAF,  

 

Além disso, estiveram presentes como convidados os professores Sidmar, Francisco José, Antônio 

Medina, Marcus Brauer e Hérika e os técnicos Alexandre Nunes e Fernando Vilasboas. 

 

PAUTA 

1- Homologação de Concurso Público 

Presidente do Conselho, Professor Fernando Padovani, agradeceu a presença de todos e 

passou a palavra para o Professor Antônio Ranha. 

O Professor Antônio Ranha explicou que o ao longo do mês de setembro ocorreu o concurso 

para Professor Adjunto da área de Ciências Contábeis e sub-área de Ciência de Dados. O 

concurso teve apenas um candidato aprovado e classificado: Carlos Eduardo Ribeiro de Mello 

– 3 pontos. 

O professor Fernando Padovani abriu para votação e o resultado final do concurso foi 

homologado por unanimidade. 

 

2- Ajuste de Edital para o concurso de Contabilidade Tributária. 

O Funcionário André Tavares explicou que os servidores da UERJ passaram por graves 

problemas durante a última semana, acarretando em instabilidade nos servidores de e-mail, no 

sistema SEI e no site Prossim, que ficou fora do ar justamente nos três últimos dias de inscrição 

para o concurso de Professor Adjunto para a área de Ciências Contábeis – Contabilidade 

Tributária. André informou ainda que alguns candidatos entraram em contato se dizendo 

prejudicados por não terem tido a possibilidade de se inscrever já que o site de inscrição ficou 

fora do ar.  

Deste modo, visando que ninguém seja prejudicado, foi colocada a seguinte proposta de 

ajuste (errata) ao edital: Reabertura do período de inscrições – De 10/10/2022 às 00:00:01 até 



 

15/10/2022 às 23:59:59.  Divulgação da banca examinadora e dos candidatos inscritos – 

18/10/2022.  

O Professor Fernando Padovani Colocou a proposta em votação e a mesma foi aprovada 

por unanimidade 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Fernando Padovani encerrou a reunião e eu, André 

Tavares, elaborei esta ata que segue assinada por mim, pelo presidente da sessão e demais 

presentes. 
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