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CHAMADA 67/2020 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 01 

(UMA) VAGA PARA O CARGO DE SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II (CAPS II) PELO PROJETO TEIAS 1.3 – ENSP-045-PPE-14. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na Chamada Pública nº 67/2020, a análise dos 

currículos para preenchimento de 01 (uma) vaga de Supervisor Clínico Institucional. 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 01 (uma) vaga, para 

a próxima etapa foram selecionados 2 (dois) candidatos, utilizando-se como critério de escolha aqueles 

cujos currículos e comprovantes preenchem os requisitos eliminatórios e classificatórios constantes na 

chamada 67/2020. 

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

forma:  
 

A entrevista será realizada por meio do Skype, considerando o e-mail informado pelo candidato no 

ato da inscrição. O candidato precisa estar disponível 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. 
 

NOME: 
DATA E 

HORÁRIO: 
PONTUAÇÃO: SITUAÇÃO: 

Claudia Gomes de Paula e Silva   
10h – 

28/09/2020 
42 

 Aprovado(a) 

FELIPE VIANNA PINHEIRO 
11h – 

28/09/2020 
27 

 Aprovado(a) 

LIZ FONTENELLE BASTOS - 5 
Eliminado(a) – não alcançou a 

pontuação mínima. 

MARCELA DE AMORIM SOARES - 5 
Eliminado(a) – não alcançou a 

pontuação mínima. 
 

Os demais candidatos foram desclassificados para a etapa de entrevistas, pelo fato de não se adequarem 

ao perfil e/ou não apresentarem/comprovarem as qualificações mínimas exigidas. 
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