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Estimular o desenvolvimento e o fortalecimento da economia da saúde 

na gestão do SUS, por meio da utilização de ferramentas tecnológicas, 

produção de estudos econômicos e capacitações na área –  

VPGDI-006-FIO-18 – 05/07/2019 

 

 

 

 

 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 01 

(UMA) VAGA DE BOLSISTA DE EXTENSÃO NO PROJETO “ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO E 

O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DA SAÚDE NA GESTÃO DO SUS, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO 

DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS, PRODUÇÃO DE ESTUDOS ECONÔMICOS E CAPACITAÇÕES 

NA ÁREA – VPGDI-006-FIO-18”. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 20/2019, a análise dos 

currículos para preenchimento de 01 (uma) vaga para BOLSISTA DE EXTENSÃO. 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 01 (uma) vaga 

imediata, para a próxima etapa foram classificados 02 (dois) candidatos, utilizando-se como critério de 

escolha aqueles cujos currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na 

chamada 20/2019. 

Ficam os candidatos selecionados abaixo, desde já convocados para Entrevista Técnica, da seguinte 

forma: 

Local: Gabinete do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento – DESID 
Secretaria-Executiva / Ministério da Saúde – MS Edifício Sede - 3º andar - Ala Sul. 
 
Data: 09/07/2019 
 

Ficam os candidatos abaixo, desde já convocada para Entrevista Técnica: 

 

CANDIDATO HORÁRIO PONTUAÇÃO 

Marlon Nascimento da silva 9h30 40 

Claudivan Januario da Silva 9h30 30 

 

Os demais candidatos foram desclassificados pelo fato de não se adequarem ao perfil e/ou não 

apresentarem as qualificações mínimas exigidas. 
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