
 
 

 
 
 
 

 

Edital FUNED Nº 01/2021

Convocação para 
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Edital FUNED Nº 01/2021

Convocação para 
3ª Etapa – Entrevistas

 

Edital FUNED Nº 01/2021 

Convocação para  
Entrevistas 



 

Convocação para 3ª Etapa 

 
 

As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de profissionais, 

de 04 de maio de 2021,
Entrevista, referente ao Edital FUNED Nº 01/2021, conforme cronograma a 

 
Belo Horizonte, 

Comissões da Fundação Ezequiel 

a) Karine de Melo Mesquita 
b) Sérgio Luis Ribeiro 

c) David Silva Ferraz 

a) Maria Luiza Alencar Sales 
b) Carla Roberta Marques 

c) Felipe da Cruz dos Anjos 

a) Roberto Alexandre Braga Gonjo 
b) Lucimar Ferreira dos Santos 

c) Priscila Drumond Alves Moreira 
d) Adriana de Cássia 

Convocação para 3ª Etapa - 
Entrevistas 

As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação temporária de profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 48, 

, tornam pública a Convocação para a 3ª Etapa 
referente ao Edital FUNED Nº 01/2021, conforme cronograma a 

seguir. 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2021. 

Comissões da Fundação Ezequiel Dias 

 
I – Comissão: 

a) Karine de Melo Mesquita – MASP: 1.057.572-8; 
b) Sérgio Luis Ribeiro – MASP: 03856671; 

c) David Silva Ferraz – MASP: 1.324.442-1; 
 

II – Comissão: 
a) Maria Luiza Alencar Sales – MASP: 1.178.657-1; 

b) Carla Roberta Marques – MASP: 1.429.718-8; 
c) Felipe da Cruz dos Anjos – MASP: 1.373.943-8; 

 
III – Comissão: 

) Roberto Alexandre Braga Gonjo – MASP 1.367.027-8;
b) Lucimar Ferreira dos Santos – MASP: 1.189.943-2; 

c) Priscila Drumond Alves Moreira – MASP: 1.161.158-9;
d) Adriana de Cássia Barbosa – MASP: 753.104-9. 

(Suplente) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para 
instituídas pela Portaria FUNED Nº 48, 

tornam pública a Convocação para a 3ª Etapa –
referente ao Edital FUNED Nº 01/2021, conforme cronograma a 

8; 

9; 



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Não houve classificado 
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento d

Divisão de Gestão de Pessoas poderá

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
Funed 01 - - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de projetos de transferência de 
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

*** *** 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, s

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo total de realização da entrevista.

do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso, 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 
Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

*** *** 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

o candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa. 



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Joyce Staella Coelho Morais 077.724.066
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato 

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como compu

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo c

Edital Funed Nº 01/2021 

Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
Funed 02 -Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

077.724.066-14 28/06/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como compu

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo to

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 
Farmacêutico 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 14h30min 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

andidato classificado na 2ª Etapa. 



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Natalia Couto Bavoso 046.302.376

Claudine Machado Badalotti 917.166.080

Samara Neta Alves 713.301.271
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicat

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
Funed 03 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Arquiteto e Urbanista

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA 
SEMANA

046.302.376-58 25/06/2021 Sexta

917.166.080-15 25/06/2021 Sexta

713.301.271-53 25/06/2021 Sexta

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicat

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo to

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Arquiteto e Urbanista 

DIA DA 
SEMANA 

 
HORÁRIO 

Sexta-feira 09h:00 

Sexta-feira 10h:00 

Sexta-feira 11h:00 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

andidato classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Jefferson Davis Pena Cária 028.316.486

Luiz Henrique Neves Damasceno 269.923.535

Ângelo Silverio Dos Santos Júnior 090.994.196
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como compu

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo c
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
Funed 04 -Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Engenheiro Eletricista

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

028.316.486-70 25/06/2021 

269.923.535-00 25/06/2021 

090.994.196-35 25/06/2021 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como compu

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo to

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Engenheiro Eletricista 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Sexta-feira 14h:00 

Sexta-feira 15h:00 

Sexta-feira 16h:00 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

andidato classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Angélica Fonseca Pinto Vieira 060.783.046
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (u

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento d

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

Funed 05 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista em Qualificação e Validação de Sistemas 

Computadorizados

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

060.783.046-82 24/06/2021 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Analista em Qualificação e Validação de Sistemas 

Computadorizados 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quinta-feira 09h:00 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

o candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Jean Paulo Cardoso 024.938.956

Tulio Felix Andrade 112.469.376

Cassiano Luiz Campos Melo 085.586.646
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (u

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento d

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 01/2021 

Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

Funed 06 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

024.938.956-81 28/06/2021 Segunda

112.469.376-97 28/06/2021 Segunda

085.586.646-25 28/06/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em 

Qualificação 

 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 09h:00 

Segunda-feira 10h:00 

Segunda-feira 11h:00 

de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Gustavo dos Anjos Corrêa 015.353.286

Fabiana Bretas de Oliveira 039.117.716
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

Funed 07 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

015.353.286-65 24/06/2021 

039.117.716-81 24/06/2021 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

nsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo to

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em 

Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados 

 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quinta-feira 10h:00 

Quinta-feira 11h:00 

de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

nsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

andidato classificado na 2ª Etapa. 



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Marcos Eduardo da Silva Junior 044.842.966

Carolina Bispo Martins Teixeira 468.046.458

Dirceu Magalhães de Sousa 175.589.378
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, interne

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm pre

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 
 
 
 

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

Funed 08 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

044.842.966-75 28/06/2021 Segunda

468.046.458-55 28/06/2021 Segunda

175.589.378-76 28/06/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, interne

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo total de realização da entrevista.

do Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em 

Edificações 

 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 14h:00 

Segunda-feira 15h:00 

Segunda-feira 16h:00 

de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

visão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Rosa Maria de Freitas 637.405.246

Marcos Amadeu de Castro 012.378.256

João Daniel Leite Carrilho 061.393.986
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (u

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Edital Funed Nº 01/2021 

Fundação Ezequiel Dias CARREIRA EQUIVALENTE 

Funed 09 - Analista e Pesquisador 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

637.405.246-34 25/06/2021 Sexta

012.378.256-28 25/06/2021 Sexta

061.393.986-73 25/06/2021 Sexta

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

- Administrador 

 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Sexta-feira 14h30min 

Sexta-feira 15h30min 

Sexta-feira 16h30min 

ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Gracielle Ferreira Avelar 054.865.066

Aliciane Mendes dos Santos Jardim 066.109.146

Camila Gonçalves Pinho 075.488.796
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.6 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, 

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo c

 

Edital Funed Nº 01/2021 

Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

Funed 10 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

054.865.066-78 24/06/2021 

066.109.146-56 24/06/2021 

075.488.796-01 24/06/2021 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

nsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

ser informado para a realização da entrevista. 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.

tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 15 minutos do horário agendado, descontados do tempo to

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua el

Divisão de Gestão de Pessoas poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Designer 

 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quinta-feira 14h30min 

Quinta-feira 15h30min 

Quinta-feira 16h30min 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

nsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

Conforme intem 4.1.3.12 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.11, será concedida 

descontados do tempo total de realização da entrevista. 

Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

andidato classificado na 2ª Etapa. 


