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Chamada Pública nº 24/2018 

Resultado final 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga de Assessor Administrativo no projeto 

“Apoio às Linhas de Cuidados Projetos Especiais”. 

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2018 realizou-se, de acordo com o Edital de abertura de vagas 
ampla e devidamente publicado no site da FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Saúde, na Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro (Centro Administrativo São Sebastião - 
Sala 801), o processo seletivo para preenchimento de 01 vaga de ASSESSOR ADMINISTRATIVO sem 
formação de cadastro de reserva,  para atuação no Projeto VPAAPS-012-PPE-14 (Apoio às Linhas de 
Cuidados e Projetos Especiais). 
 
A seleção foi realizada pelo servidor municipal Marcos Felipe dos Santos (matrícula 11/131404-6) e pela 
Coordenação do Projeto. 
 
Para a avaliação e classificação dos candidatos foi realizada a análise curricular e a entrevista. A primeira 
etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido examinados todos os 49 (quarenta e 
nove) currículos recebidos no e-mail curriculos.projetoteias@gmail.com, durante o prazo previsto no 
Edital.  

Considerando a necessidade de ocupação de 01 vaga imediata, para a fase de entrevista técnica foi 
selecionada a única candidata cujo currículo preenche os requisitos mínimos constantes do Edital, tendo 
sido aprovada pela Comissão Avaliadora. 

 

Segue o resultado do processo seletivo: 

 

Classificação Nome do Candidato Pontuação Situação 

1º MARIANA SANTOS FIRMINO 97 Aprovado 

 
Caso o primeiro colocado não preencha a vaga para o qual foi aprovado, haverá necessidade de 
realização de novo processo seletivo, tendo em vista que os demais candidatos não se adequaram ao 
perfil e não apresentaram as qualificações mínimas exigidas no Edital. 
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