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Avaliação da Atenção Básica no 3º Ciclo de Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB (PMAQ) 

 

Chamada nº 5/2017 - Errata 

Entrevistador - PMAQ  

 

 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ-AB 

 

Na publicação, em 05 de junho, do resultado da primeira etapa de habilitação dos candidatos da Chamada para 

seleção de entrevistadores do PMAQ-AB nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Paraná, 

Pernambuco, Rio de Janeiro Roraima e Tocantins - Grupo Fiocruz/RJ, informamos que seria publicado em 23 de 

junho a pontuação de todos os candidatos habilitados bem como a relação dos convocados para a Oficina de Seleção 

e Treinamento. Considerando o retorno dos questionários para informação sobre a experiência em pesquisa de 

campo com a coleta de dados primários, torna-se necessária a alteração do calendário de divulgação dos resultados, 

sendo assim apresentamos o novo Cronograma. 

 

Ação Período 

Resultado dos Candidatos Habilitados  05/06/2017 

Convocação dos Candidatos para Oficina de 

Seleção e Treinamento 
07/07/2017 

Resultado final dos Candidatos  até 28/08/2017 

 

Destacamos que os candidatos convocados para a participação na Oficina de Seleção e Treinamento serão 

convocados através do e-mail cadastrado na inscrição on line. Para os candidatos que preencheram o questionário 

informando da experiência em pesquisa de campo, com coleta de dados primários é obrigatória a apresentação de 

documento que comprove a referida experiência, no inicio da Oficina, caso contrário será excluído do processo de 

seleção de entrevistadores, ou seja, não participará da Oficina. O referido documento original deve ser assinado e 

conter as seguintes informações: nome completo, e-mail e telefone do Coordenador do Projeto, Instituição 

responsável pelo Projeto e período de inicio e término da coleta de dados primários. 

 

Coordenação PMAQ Fiocruz 
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