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CHAMADA 09/2019 
COC-003-FIO-18 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA DE BOLSISTA DE 

PESQUISA – RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR E CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE ENTREVISTA 

TÉCNICA PARA ATUAÇÃO NO PROJETO COC-003-FIO-18. 
 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 09/2019, a análise dos currículos para 

preenchimento de 01 (uma) vaga para BOLSISTA DE PESQUISA. A seleção foi realizada por equipe designada pela 

Coordenação do Projeto e pela Fiotec e a primeira etapa do processo foi realizada por análise curricular, tendo sido 

examinados todos os currículos enviados dentro do prazo estipulado.  

Considerando as regras apresentadas na chamada 09/2019 e a necessidade de ocupação de 01 (uma) vaga imediata, 

para a próxima etapa foram classificados 4 (quatro) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles cujos 

currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na chamada 09/2019. 

Ficam os candidatos selecionados desde já convocados para Entrevista Técnica, devendo comparecer no dia 29 de 

abril de 2019, o seguinte endereço: Av. Brasil, 4365, Manguinhos, no Centro de documentação e História da Saúde, 

sala 301. 

 

 

 

 

Os candidatos convocados deverão comparecer a entrevista com os seguintes documentos: 

 Documento de identificação com foto; 

 Currículo Lattes atualizado na data da inscrição; 

 Diploma de doutorado ou declaração comprobatória de conclusão do curso de doutorado; 

 Documento de identidade com foto; 

 Carta de intenção, com duas laudas, justificando sua candidatura com base em seu conhecimento e 
experiência em projeto de extensão e/ou pesquisa em história das ciências e da saúde ou pesquisa em 
memória e história. 

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. 

Candidato 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA LIMA 

CAROLINA AROUCA GOMES BRITO 

DAIANE SILVEIRA ROSSI 

INGRID FONSECA CASAZZA 
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