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TEIAS 1.3 – CLÍNICA DA FAMÍLIA VICTOR VALLA 

12/12/2018 

 
 

 
 RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO 

IMEDIATO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PROJETO 

“TEIAS 1.3 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA” – ENSP-045-PPE-14 – CHAMADA 36/2018 

 

 

De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 36/2018, amplamente divulgado no site da 

FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, e com as informações 

divulgadas no resultado parcial em 06/12/2018, a etapa de entrevista técnica e prova foi realizada para 

preenchimento de 01 (uma) vaga para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com atuação na 

Estratégia de Saúde da Família. A seleção dos currículos foi realizada por equipe designada pela Fiotec e 

Coordenação do Projeto, sendo a primeira etapa do processo realizada por análise curricular, onde foram 

examinados todos os currículos enviados dentro do prazo estipulado. 

 

 Para a avaliação e classificação do candidato, foram realizadas as seguintes etapas: análise curricular, 

entrevista técnica e prova escrita, sendo essas realizadas por Elziana Silva Costa, Érika Arent e Gisele 

O’Dwyer. 

 

Considerando a necessidade de ocupação de 01 (uma) vaga imediata e formação de cadastro de reserva, 

para a terceira etapa foram classificados 18 (dezoito) candidatos, utilizando-se como critério de escolha 

aqueles cujos currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na chamada 

36/2018. Não obstante o processo de divulgação, apenas sete compareceram para a entrevista técnica e 

prova escrita. 

 

Segue o resultado do processo seletivo: 

 

Candidato Classificação Geral 

Eliane Domingos da Silva Rodrigues 1º lugar – Aprovado 

Edilaine Cristina Silva de Sá 2º lugar  

Lilian Nascimento Ramos 3º lugar 

Gabriela Silva da Cruz 4º lugar 

Patricia do Nascimento Ferreira Monteiro 5º lugar 

Viquerson Modesto do Sacramento 6º lugar 

Taiane Sant' Anna de Oliveira 7º lugar 

 
 
O candidato aprovado deverá aguardar contato da Gerência de Pessoas da Fiotec através de e-mail e/ ou 

telefone. 
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