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Chamada n° 20/2019 

 

 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 1 

(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”. 

 
De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 20/2019, amplamente divulgado no site da 

FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, e com as informações 

divulgadas no resultado parcial em 05/07/2019, a etapa de Entrevista Técnica foi realizada para 

preenchimento de 1 (uma) vaga para o cargo de BOLSISTA DE EXTENSÃO. 

A análise curricular foi realizada por equipe designada pela Fiotec e Coordenação do Projeto, tendo sido 

examinados todos os currículos enviados dentro do prazo estipulado.  

A Entrevista Técnica foi realizada pela Coordenação do Projeto e sua equipe. 
 
Considerando as regras apresentadas na chamada e a necessidade de ocupação de 1 (uma) vaga 

imediata, para a próxima etapa foram convocados 2 (dois) candidatos, que atendiam aos requisitos 

mínimos constantes da chamada. 

Dentre os candidatos convocados, apenas 1 compareceu à entrevista na data e horário agendado. 

Segue o resultado do processo seletivo: 

 
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

NOME 
PONTUAÇÃO 
NA ANÁLISE 

CURRICULAR 

PONTUAÇÃO 
NA 

ENTREVISTA 

PONTUAÇÃO 
FINAL 

 
SITUAÇÃO 

 
1° 

CLAUDIVAN 
JANUARIO 
DA SILVA 

 
30 

 
32 

 
60 

 
APROVADO 

 
O candidato aprovado deverá aguardar contato da Gerência de Pessoas da Fiotec através de e-mail e/ ou 

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

apresentarem as qualificações mínimas exigidas, ou não compareceram. 
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