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 Chamada nº 25/2020. 

RESULTADO PARCIAL DA 1° ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 

28 (VINTE E OITO) VAGAS PARA TÉCNICO DE RADIOLOGIA, COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, 

PARA ATUAÇÃO EMERGENCIAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 25/2020, a primeira etapa do processo 

seletivo por análise da inscrição, do questionário preenchido e do currículo, tendo sido examinados todos os cadastros 

enviados dentro do prazo estipulado.  

Considerando as regras apresentadas na chamada, para a próxima etapa: Classificação dos aprovados na 1ª 

etapa, foram selecionados 56 candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles que preencheram os 

requisitos eliminatórios constantes na referida chamada. 

Os candidatos informados abaixo deverão preencher o seguinte formulário complementar: 

https://fiotec.wufoo.com/forms/qtszjwo1y1kx0j/ 

 

O não preenchimento do formulário acarretará em eliminação do candidato. 

 

Nesta etapa, o candidato deverá anexar as declarações de experiência, que comprovem as informações constantes 

dos currículos, em papel timbrado do declarante, com especificações das atividades desenvolvidas e período, como 

também assinatura e carimbo do responsável pela emissão da mesma. Quaisquer informações que estejam omissas 

no currículo ou nas declarações não serão pontuadas. 

Ficam os candidatos, abaixo relacionados, desde já convocados a participarem da nova etapa: 

N° de Inscrição CPF 

4086 ****8749798 

4116 ****5202747 
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4138 ****3589722 

4148 ****0710751 

4176 ****0188650 

4184 ****8630756 

4187 ****1578767 

4201 ****2169200 

4212 ****9217716 

5807 ****9146791 

5829 ****7750773 

5832 ****1431772 

5844 ****9481774 

5853 ****3868841 

5855 ****9500372 

5860 ****1317747 

5871 ****2600705 

5875 ****4325771 

5880 ****9925729 

5883 ****9901796 

5891 ****8042775 

5895 ****9652731 

5908 ****6393743 

5914 ****3488786 

5922 ****0379786 

5934 ****1799749 

5946 ****4412799 

5959 ****9776272 

5965 ****7500733 
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5971 ****4647705 

5974 ****4871836 

5981 ****2687737 

6015 ****8418737 

6018 ****8928743 

6026 ****3681711 

6027 ****4063728 

6032 ****0547733 

6043 ****0563713 

6048 ****0420799 

6051 ****7078724 

6079 ****1358759 

6093 ****9997875 

6112 ****4435109 

6120 ****1548725 

6126 ****6037762 

6127 ****7216790 

6128 ****1412758 

6132 ****8072730 

6151 ****7454736 

6155 ****9153778 

6161 ****2202705 

6176 ****2130765 

6188 ****6611722 

6194 ****8646700 

6198 ****2015710 

9908 ****5379794 
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