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PROCESSO DE SELEÇÃO – APOIO À 
MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES OTICS-RIO 

– VPAAPS-016-PPE-14 – 04/12/2018 

 

  

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE WEB DESIGNER PARA 

ATUAÇÃO NO PROJETO VPAAPS-016-PPE-14 - APOIO À MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES OTICS-RIO – 

CHAMADA 31/2018 

 
De acordo com o cronograma constante na Chamada nº31/2018, ampla e devidamente publicado no site da FIOTEC 

– Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, e com as informações divulgadas no 

resultado parcial em 29/11/2018, a etapa de entrevista técnica foi realizada para preenchimento das 03 (três) vagas 

para o cargo de WEB DESIGNER. A seleção dos currículos foi realizada pela Fiotec e por equipe designada pela 

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

todos os currículos enviados dentro do prazo estipulado. 

A entrevista técnica foi realizada pelo Coordenador do Projeto Sr. Márcio Antônio Pinto da Silva e sua equipe. 

 

Considerando a necessidade de ocupação de 03 vagas imediatas, para a fase de entrevista técnica foram convocados 

05 (cinco) candidatos que atendiam os requisitos mínimos constantes do Termo de Referência. 

Todos os candidatos convocados compareceram à entrevista na data e horários agendados. 

Segue o resultado do processo seletivo: 

Nome Pontuação Total Classificação Geral 

Lucas Svicero 83* 1º lugar APROVADO 

Bruno Fioravanti Barbosa 83* 2º lugar APROVADO 

Fabiane Muniz de Jesus Martins 72 3º lugar APROVADO 

Olivia Carolinne Pereira 57 DESCLASSIFICADO 

Lucas da Silva Feitoza 51 DESCLASSIFICADO 

 

 

*Considerando o empate entre os dois primeiros candidatos e a determinação do item 12 “Resultado Final” do Edital: 

“Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  Maior idade; Tempo de experiência em atividades 

de produção audiovisual”, ficando o candidato Lucas Svicero em primeiro lugar, por apresentar maior idade. 

 

Caso os aprovados não preencham as vagas, haverá necessidade de realização de novo processo seletivo, tendo 

em vista que não haverá formação de cadastro de reserva, conforme descrito no Item 14 do Termo de Referência. 

 

Os aprovados deverão aguardar contato da Gerência de Pessoas da Fiotec através de e-mail e/ ou telefone. 
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