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Chamada nº 22/2017 

Resultado dos candidatos aprovados 

Ata de Processo Seletivo Simplificado para contratação e banco de reserva no cargo de Assessor Técnico de Atenção 

Primária para atuação na Superintendência de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro. Projeto "Teias 5.4: Apoio às Linhas de Cuidado e Projetos Especiais". . 

Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2017, realizou-se, de acordo com as chamadas nº 21/2017 e nº 22/2017, 

abertura do processo seletivo no site da FIOTEC, visando o preenchimento de 01 vaga para Assessor Técnico de 

Atenção Primária e cadastro de reserva na mesma categoria.  

A banca de seleção foi composta por: Leonardo Graever, matrícula 60/295.208-3; Débora Teixeira, matrícula; Clarice 

Furtado, matrícula 10/275.165-9; Tatiane Tavares Menezes e Carlos Henrique Brito, matrícula 99/988.273-0.  

Para a avaliação e classificação dos candidatos foram realizadas as seguintes etapas:  

Inscrição; Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Técnica (ET).   

Foram recebidas e examinados 12 (doze) currículos para Assessor Técnico de Atenção Primária e 03 (três) fora do 

prazo estipulado em edital. Foram selecionados para entrevista 02 (dois) candidatos para Assessor Técnico de 

Atenção Primária. Os demais candidatos foram desclassificados por não somarem 100 pontos na análise curricular. 

A entrevista técnica foi realizada nos dias 29 de setembro e 02 de outubro de 2017 e a relação dos aprovados e 

cadastro de reserva está discriminada nos quadros abaixo. 

 

 

Cargo: Assessor Técnico de Atenção Primária 

Classificação NOME Situação 

 Classificados  

1º Não houve classificado - 

 Banco de Reservas  

2º Não houve formação de banco de reservas - 
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