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RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO – CANDIDATOS APROVADOS. 
 
 

Processo Seletivo Simplificado para atuação no Projeto INI-015-PPE-14 (Qualificação das Ações de 
Vigilância no controle das DST, AIDS e Hepatites Virais), realizado no Laboratório de Análises 
Clínicas – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). 

 

BIÓLOGO 

A primeira etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinado 6 (seis) currículos 
recebido no e-mail curriculo.teias@ini.fiocruz.br, durante o prazo previsto no Edital. Considerando a 
necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga imediata, sem cadastro de reserva, para a fase de entrevistas 
foram selecionados 5 (cinco) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos currículos 
preenchiam os requisitos mínimos constantes do Edital.  

Compareceram para a entrevista 4 (quatro) candidatos. Segue o resultado do processo seletivo: 

Classificação Nome do Candidato Situação 

1º Ana Paula de Souza da Silva Pacheco Garcia Aprovada 

2º Aline da Silva Santos Aprovada 

3° Luiz Ricardo Berbert Aprovado 

4° Gladys Corrêa da Silva Aprovada 

 

DIGITADOR 

A primeira etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinados todos os 42 
(quarenta e dois) currículos recebidos no e-mail curriculo.teias@ini.fiocruz.br, durante o prazo previsto no 
Edital. Considerando a necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga imediata, sem cadastro de reserva, 
para a fase de entrevistas foram selecionados 5 (cinco) candidatos, utilizando-se como critério de escolha 
aqueles cujos currículos preenchiam os requisitos mínimos constantes do Edital.  

Compareceram para a entrevista apenas 3 (três) candidatos. Segue o resultado do processo seletivo: 

Classificação Nome do Candidato Situação 

1º Alessandra Monteiro de Castro Aprovada 

2º Maiza Cristina Pio da Costa Smero Aprovada 

3º Camilla Cristina da Silva Duarte Aprovada 

  

 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
mailto:curriculo.teias@ini.fiocruz.br
mailto:curriculo.teias@ini.fiocruz.br


 
 

2  
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil   

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br -  www.fiotec.fiocruz.br  

 
TEIAS 6.4 – Qualificação das Ações de Vigilância ao Controle 

das DST/AIDS e Hepatites Virais 

27/09/2017 

 

 

 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO I – PLATAFORMA DE LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS – LAVAGEM 

E ESTERILIZAÇÃO 

 

A primeira etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinado 1 (um) currículo 
recebido no e-mail curriculo.teias@ini.fiocruz.br, durante o prazo previsto no Edital. Considerando a 
necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga imediata, sem cadastro de reserva, para a fase de entrevistas 
foi selecionado 1 (um) candidato, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos currículos 
preenchiam os requisitos mínimos constantes do Edital.  

Compareceu para a entrevista 1 (um) candidato. Segue o resultado do processo seletivo: 

Classificação Nome do Candidato Situação 

1º Mônica Martins Bastos Aprovada 

 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO I – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

A primeira etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinado 3 (três) currículos 
recebidos no e-mail curriculo.teias@ini.fiocruz.br, durante o prazo previsto no Edital. Considerando a 
necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga imediata, sem cadastro de reserva, para a fase de entrevistas 
foram selecionados 3 (três) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos currículos 
preenchiam os requisitos mínimos constantes do Edital.  

Compareceu para a entrevista 2 (dois) candidatos. Segue o resultado do processo seletivo: 

Classificação Nome do Candidato Situação 

1º Malena Ferreira de Jesus Oliveira Aprovada 

2° Nathália Gualhanunes Lima Aprovada 
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