
 

 

      
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil  

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br -  www.fiotec.fiocruz.br  

 

TEIAS 5.6 - Apoio ao Monitoramento e Análise de Qualidade das 

Ações - 30/01/2020 - VPAAPS-014-PPE-14 

 

 

Chamada n° 03/2020 

 

 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO 

IMEDIATO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE ESTATÍSTICO (A) NO PROJETO “TEIAS 5.6 – 

APOIO AO MONITORAMENTO E ANÁLISE DE QUALIDADE DAS AÇÕES” -  VPAAPS-014-PPE-14 

De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 03/2020, amplamente divulgado no site da 

FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, foi realizada a análise 

curricular para preenchimento de 1 (uma) vaga para o cargo de ESTATÍSTICO (A). 

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.  

Dentre os currículos recebidos, nenhum dos candidatos atendeu aos requisitos eliminatórios da chamada. 

Desta forma, não houve aprovação para a vaga de Estatístico. 

Considerando que não houve candidato aprovado, divulgamos abaixo o novo calendário do processo 

seletivo: 

Etapas Data 

Período de inscrições e envio de currículos 22/01/2020 a 26/01/2020 

Análise curricular 27/01/2020 a 29/01/2020 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos 30/01/2020 

Período de Interposição de Recurso* 31/01 a 09/02/2020 

Resultado Final Após Interposição de Recurso 10/02/2020 

Os candidatos que, por algum motivo, desejarem recorrer ao resultado de alguma etapa do processo 

seletivo, poderão fazê-lo seguindo as instruções abaixo: 

O candidato interessado deverá comparecer no seguinte endereço: Av. Brasil, 4036 – Prédio Fiotec – 

Campus de Expansão Fiocruz – Manguinhos, até o dia 09/02/2020, munido de versão impressa do 

Formulário de Interposição de Recurso, disponibilizado no site da Fiotec (http://www.fiotec.fiocruz.br/), 

caneta azul ou preta e original e cópia da carteira de identidade. 
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