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CHAMADA 11/2020 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO 

IMEDIATO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO (A) NO PROJETO “INI-015-

PPE-14 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AO CONTROLE DAS DST/AIDS E 

HEPATITES VIRAIS”. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 11/2020, a análise dos 

currículos para preenchimento de 1 (uma) vaga de Farmacêutico (a). A seleção foi realizada por equipe 

designada pela Coordenação do Projeto e pela Fiotec e a primeira etapa do processo foi por análise 

curricular, tendo sido examinados todos os currículos enviados dentro do prazo estipulado.  

Considerando as regras apresentadas na chamada e a necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga, para 

a próxima etapa foi convocado 1 (um) candidato, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos 

currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na chamada 11/2020. 

O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Comprovantes de Escolaridade; 

 Declarações de experiência informadas no item 10 da chamada, que deverão constar de papel 

timbrado do declarante, com especificações das atividades desenvolvidas e período, como 

também assinatura e carimbo do responsável pela emissão da mesma.  

 

Fica a candidata aprovada abaixo, desde já convocada para Entrevista Técnica, da seguinte forma:  

Local: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova - Sl 807 – SMS. 

Candidato Data e Horário 
Pontuação na 

Análise Curricular 
Situação 

Camilla Gonçalves de Barros de Azevedo 27/02 – 9h 50 Aprovado (a) 

Os demais candidatos foram desclassificados para a etapa de entrevistas, pelo fato de não se adequarem 

ao perfil, e/ou não apresentarem as qualificações mínimas exigidas. 
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