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TEIAS 6.3 - Apoio às Ações de Promoção da 
Saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município do RJ 

28/08/2018 

  

RESULTADO PROCESSO DE SELEÇÃO DA 1ª ETAPA E CONVOCAÇÃO PARA 2ª ETAPA 
– ENTREVISTA TÉCNICA 

 
 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga de GERENTE DE 
PROJETOS no projeto “Apoio às Ações de Promoção da Saúde na Rede de Atenção 

Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município do RJ” VPAAPS-018-
PPE-14 

 
Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na chamada n. 20/2018, a análise dos 

currículos para preenchimento de 01 (uma) vaga para o cargo de GERENTE DE PROJETOS. A 

seleção foi realizada por equipe designada pela Coordenação do Projeto e a primeira etapa do 

processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinados todos os 06 (seis) currículos 

enviados para o E-mail curriculos.projetoteias@gmail.com dentro do prazo estipulado.  

Considerando as regras apresentadas na chamada nº 20/2018 e a necessidade de ocupação de 

01 (uma) vaga imediata sem cadastro de reserva, para a próxima etapa foram classificados 02 

(dois) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos currículos preenchem os 

requisitos mínimos constantes do Edital, ficando convocados para Entrevista Técnica, devendo 

comparecer na data e horários abaixo informados, no seguinte endereço: Rua Afonso 

Cavalcanti, 455 - 8º Andar - Sala 801, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ. 

 
 

ORDEM CANDIDATO DATA/HORÁRIO 

1 Inês Monteiro Martins 29/08/2018 - 10h 

2 Pedro Augusto Tranin Vilella 29/08/2018 - 11h 

 
Os demais candidatos foram desclassificados para a etapa de entrevistas, pelo fato de não se 
adequarem ao perfil e nem apresentarem as qualificações mínimas exigidas. 
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