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CHAMADA 22/2020 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 02 

(DUAS) VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE APOIADOR EM 

GEOPROCESSAMENTO. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 22/2020, a análise dos 

currículos para preenchimento de 2 (duas) vagas de Apoiador em Geoprocessamento. 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 2 (duas) vagas, para 

a próxima etapa foram convocados 3 (três) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles 

cujos currículos preenchem os requisitos obrigatórios e classificatórios constantes na chamada. 

 

Ficam os candidatos aprovados abaixo, desde já convocada para Entrevista Técnica, da seguinte 

forma:  

Em razão da pandemia do covid-19, as entrevistas ocorrerão de forma online, mantendo as datas 

informadas na chamada. Os candidatos aprovados deverão preencher o formulário disponível no link: 

https://fiotec.wufoo.com/forms/q14vbq4p1n1dbkn/ , até 11h do dia 24/03/2020, informando nome, cpf e um 

e-mail de conta de Skype. Todos os candidatos precisam estar disponíveis para a entrevista 10 minutos 

antes do horário agendado. A tolerância máxima será de 5 minutos. É de responsabilidade do candidato 

preparar todos os recursos necessários para a realização da entrevista. 

 

Para realizar a entrevista, o candidato deverá baixar o aplicado Skype e criar uma conta com o e-mail 

informado no formulário. 

Candidato Data e Horário 
Pontuação na 

Análise Curricular 
Situação 

Felipe de Carvalho Vommaro Marincola 25/03/2020 – 9h30 80 Aprovado (a) 

Evanelza Mesquita Sabino Quadros 25/03/2020 – 10h 70 Aprovado (a) 

Deise Dos Santos Faustino 25/03/2020 – 10h30 50 Aprovado (a) 
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Em caso de dúvida, o candidato deverá enviar um e-mail relatando sua dúvida ou dificuldade para 

o seguinte endereço: processoseletivopublico@fiotec.fiocruz.br. 

 

 

Os demais candidatos inscritos 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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