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Chamada n° 34/2020 

 

 

RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO para preenchimento de 16 (dezesseis) vagas para Maqueiro, com formação de 

cadastro de reserva, para atuação emergencial no enfrentamento da pandemia causada pelo novo 

CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 34/2020, amplamente divulgado no site da 

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

divulgadas no resultado parcial em 14/04/2020, a etapa de Entrevista Técnica foi realizada para 

preenchimento de 16 (dezesseis) vagas para o cargo de Maqueiro, com formação de cadastro de reserva. 

A análise curricular foi realizada por equipe designada pela Fiotec e Coordenação do Projeto. A Entrevista 

Técnica foi realizada pela Coordenação do Projeto e sua equipe. Considerando as regras apresentadas 

na chamada e a necessidade de ocupação de 16 (dezesseis) vagas, para a próxima etapa foram 

convocados 16 (dezesseis) candidatos, que atendiam aos requisitos mínimos constantes da chamada. 

Dentre os candidatos convocados, apenas 5 (cinco) compareceram para a entrevista na data e horário 

agendado. 

O resultado final foi divulgado em 23/04/2020 e, conforme cronograma, o período de interposição de 

recurso ocorreu no dia 24/04/2020. 

Considerando que não houve recurso apresentado no prazo de interposição, segue o resultado 

final do processo seletivo após interposição de recurso: 

Maqueiro - Atuação em Infectologia 

N° de Inscrição CPF 
Pontuação 
da Análise 

Curricular 

Pontuação da 
Entrevista 

Pontuação 
Final 

Situação 

288 ****2092760 40 50 90 Aprovado (a) 

195 ****2034746 40 40 80 Aprovado (a) 

201 ****0322722 40 40 80 Aprovado (a) 

360 ****2001750 40 35 75 Aprovado (a) 
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68 ****4590709 0 45 45 Aprovado (a) 

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

ou telefone.  
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