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17/06/2020 

 

Chamada n° 50/2020 

 

RESULTADO PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 1 

(UMA) VAGA DE CIRURGIÃO-DENTISTA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O 

PROJETO “TEIAS 1.1 –ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ENSP-043-PPE-14”. 

 

De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 50/2020, 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 Cirurgião Dentista. 

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 e classificatórios da chamada.  

 Segue abaixo o resultado do processo seletivo: 

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. 

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

Etapas Data 

Período de inscrições e envio de currículos 05/06/2020 a 09/06/2020 

Análise curricular 10/06 a 16/06/2020 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos 17/06/2020 

Período de Interposição de Recurso* 17/06 a 26/06/2020 

Resultado Final Após Interposição de Recurso 29/06/2020 

Nome: Pontuação Situação 

Hugo Montes Ribeiro de Souza 
 

5 
 
 
 

Eliminado (a) – Não atendeu a nota mínima para aprovação. 

Stephanie Moura Barbosa 
 

5 
 

 
Eliminado (a) – Não atendeu a nota mínima para aprovação. 

Maria Carolina Gomes de Oliveira 
 

5 
 

 
Eliminado (a) – Não atendeu a nota mínima para aprovação. 
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*Os candidatos que, por algum motivo, desejarem recorrer ao resultado de alguma etapa do processo 

seletivo, poderão fazê-lo seguindo as instruções abaixo: 

Os recursos referentes aos resultados das etapas do processo de seleção somente serão conhecidos e 

analisados, se interpostos junto à FIOTEC no prazo previsto no quadro acima e deverão, obrigatoriamente, 

ser formalizado com a devida motivação, cabendo ao candidato indicar de forma objetiva o item a ser 

impugnado, bem como apresentar suas razões. 

Dentro do período de interposição de recursos o candidato deverá entrar no link de recursos, que estará 

disponível na página da FIOTEC (http://www.fiotec.fiocruz.br/), e anexar o seu arquivo de recurso que 

deverá ser analisado. 
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