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Estudo sobre a Judicialização da Saúde no Estado do Rio de 
Janeiro a partir da Análise dos Atendimentos aos  

Usuários do SUS pela Defensoria Pública 

 
 

Processo seletivo simplificado para o preenchimento de 02 (duas) vagas de bolsista de pesquisa 

– resultado da análise curricular e convocação para a etapa de entrevista técnica para atuação 

no projeto ensp-027-fio-17 - “Estudo sobre a Judicialização da Saúde no Estado do Rio de 

Janeiro a partir da Análise dos Atendimentos aos Usuários do SUS pela Defensoria Pública” 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 07/2019, a análise dos 

currículos para preenchimento de 02 (duas) vagas para BOLSISTA DE PESQUISA. A seleção foi realizada 

por equipe designada pela Coordenação do Projeto 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 no Termo de Referência e a necessidade de ocupação de 02 (duas) 

vagas imediatas, para a próxima etapa foram classificados 10 (dez) candidatos, utilizando-se como critério 

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

chamada 07/2019. 

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

dia 13 de março de 2019, no horário abaixo informado, no seguinte endereço: Avenida Brasil, 4036 – sala 

905 – Prédio de Expansão da Fiocruz – Manguinhos/RJ – Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

Candidato Horário 

CARLOS PEDRO DA SILVA NORONHA 13:30 

IARA VELOSO OLIVEIRA FIGUEIREDO 13:30 

JEANNY RODRIGUES DA SILVA 13:30 

JORGE GLAUCIO DE SOUZA CARVALHO 13:30 

LAÍS DE CASTRO FREITAS R. FERREIRA 13:30 

MARCELO NOGUEIRA 14:30 

NATALIA FERNANDES DA MOTTA 14:30 

NATHALIA CAVALCANTI RABELO 14:30 

THAIS JERONIMO VIDAL 14:30 

VIVIANE CARDOSO FERNANDES 14:30 
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Os candidatos convocados deverão comparecer a entrevista com documento de identificação com foto e 

comprovante de escolaridade. 

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. 
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