
 

      
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil  

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br -  www.fiotec.fiocruz.br  

 

VPAAPS-011-PPE-14 

- Subprojeto 5.3: : Padronização e desenvolvimento de práticas 

gerenciais a partir dos modelos de educação permanente em 

saúde. – 04/05/2020 

 

 

 

 

 

CHAMADA 40/2020 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO 

IMEDIATO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO EM EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE NO PROJETO VPAAPS-011-PPE-14 -  SUBPROJETO 5.3: PADRONIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS GERENCIAIS A PARTIR DOS MODELOS DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 40/2020, a análise dos 

currículos para preenchimento de 1 (uma) vaga de ASSESSOR TÉCNICO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

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 foram selecionados 4 (quatro) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles 

cujos currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na chamada 40/2020. 

Fica o candidato aprovado abaixo, desde já convocado para Entrevista Técnica, da seguinte forma:  

 

As entrevistas serão realizadas por Skype. Todos os candidatos precisam estar disponíveis para a 

entrevista 10 minutos antes do horário agendado. A tolerância máxima será de 5 minutos. É de 

responsabilidade do candidato preparar todos os recursos necessários para a realização da entrevista. 

 

Nome: Data e Horário Pontuação Situação 

Camille Correia Santos 05/05 – 14h 59 Aprovado (a) 

MÔNICA ROCHA GONÇALVES 05/05 – 14h30 50 Aprovado (a) 

Juanita Natasha Garcia de Oliveira 05/05 – 15h 35 Aprovado (a) 

Gleyce Carolina Santos Cruz 05/05 – 15h30 30 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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