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Resultado da 

Etapa: Análise de Currículo e Títulos
 

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

profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 48, de 04 de maio de 2021

da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados

Belo Horizonte, 

Comissões da Fundação Ezequiel Dias

a) Karine de Melo 
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 Barbosa 

Resultado da Análise dos Recursos 

Análise de Currículo e Títulos

 

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

profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 48, de 04 de maio de 2021, tornam público o 

da Análise dos Recursos Interpostos aos resultadosda 2ª Etapa –Analise de Currículo e Títulos, 

ao Edital FUNED Nº 01/2021. 

 

 

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; 

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; 

da Cruz dos Anjos – MASP: 1.373.943-8; 
 

III – Comissão: 

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

c) Priscila Drumond Alves Moreira – MASP: 1.161.158
Adriana de Cássia Barbosa – MASP: 753.104-9. (Suplente)
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Análise de Currículo e Títulos 

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

tornam público o Resultado 

Analise de Currículo e Títulos, referente 

8; 

1; 
 
 

MASP 1.367.027-8; 
2; 

MASP: 1.161.158-9; 
9. (Suplente) 



 

Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 

Nome  CPF  

Marcos Eduardo da Silva 

Junior 
044.842.966

Carolina Bispo Martins 

Teixeira 
468.046.458

Débora Dornelas Martins 080.627.396

Júlia Ester de Paula 

Medrado  

 

101.062.526

Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 2ª Etapa – Análise de Currículo e Títulos

 Edital FUNED Nº 01/2021 

 Vaga  
Justificativa do Deferimento ou 

Indeferimento

044.842.966-75 

FUNED 08 - Técnico de 

Saúde e Tecnologia – 

Técnico em Edificações 

 

 

 

INDEFERIDO. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré

requisitos obrigatórios: “Experiência 

profissional mínima de 02 anos 

comprovada em 

obras prediais.” e em concordância com o 

anexo II, o tempo de experiência 

profissional para fins de comprovação nos

requisitos obrigatórios não serão 

pontuados.Portanto, foram considerados 

04 anos de experiência: 

experiência profissional mínima e 02 anos 

como experiência profissional na área da 

vaga pretendida contabilizando 20 pontos.

 

468.046.458-55 

FUNED 08 – Técnico de 

Saúde e Tecnologia - 

Técnico em Edificações. 

 

INDEFERIDO.  

01/2021, Item 

responsabiliza por informações não 

prestadas pelo candidato que venham a 

comprometer a continuidade de sua 

participação no processo seletivo, sua 

avaliação ou mesmo a formalização do 

contrato. 

080.627.396-86 

FUNED 03 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Arquiteta e 

Urbanista. 

 

INDEFERIDO.  Conforme o item 

Edital, no caso de trabalhador autônomo, a 

análise será de acordo com a 

documentação apresentada que deverá 

conter no mínimo: duração da atividade, 

atividade desempenhada e comprovação 

conforme regulamentação da carreira pelo 

Conselho de Classe

Na experiência como autônoma a 

candidata não apresentou

RT ou as RRTs emitidas durante o tempo 

solicitado, conforme orientação do CAU.

101.062.526-82 

FUNED 03 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Arquiteto e 

Urbanista 

 

INDEFERIDO. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré

requisitos obrigatórios:

 Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

e Experiência profissional mínima de 02 

anos comprovada em projetos 
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Análise de Currículo e Títulos 

Justificativa do Deferimento ou 

Indeferimento 

Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré-

requisitos obrigatórios: “Experiência 

profissional mínima de 02 anos 

comprovada em acompanhamento de 

obras prediais.” e em concordância com o 

anexo II, o tempo de experiência 

profissional para fins de comprovação nos 

requisitos obrigatórios não serão 

.Portanto, foram considerados 

04 anos de experiência: – 02 anos para 

a profissional mínima e 02 anos 

como experiência profissional na área da 

vaga pretendida contabilizando 20 pontos. 

 Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Item 2.15. A FUNED não se 

responsabiliza por informações não 

prestadas pelo candidato que venham a 

comprometer a continuidade de sua 

participação no processo seletivo, sua 

avaliação ou mesmo a formalização do 

Conforme o item 2.7.2.1. do 

Edital, no caso de trabalhador autônomo, a 

análise será de acordo com a 

documentação apresentada que deverá 

conter no mínimo: duração da atividade, 

atividade desempenhada e comprovação 

conforme regulamentação da carreira pelo 

Conselho de Classe.  

Na experiência como autônoma a 

candidata não apresentou Declaração de 

RT ou as RRTs emitidas durante o tempo 

solicitado, conforme orientação do CAU. 

Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré-

requisitos obrigatórios: 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

e Experiência profissional mínima de 02 

anos comprovada em projetos 



 

Igor Fabrício da Costa 

Silva 
113.904.266

Camila Gonçalves Pinho 075.488.796

Carolina de Fátima Dias 

Gomes Fernandes 
089.301.686

Claudilene Coelho 

Ferreira 
060.601.406

arquitetônicos; ou em fluxos

ou em especificação de materiais 

construtivos para empresas da 

área de saúde.

considerados os 02 anos de experiência 

profissional mínima como o pré requisito, 

não havendo pontuação.

113.904.266-10 

FUNED 06 - Técnico de 

Saúde e Tecnologia – 

Técnico em 

Qualificação. 

 

 

INDEFERIDO. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré

requisitos obrigatórios: “Experiência 

profissional mínima de 01 ano comprovada 

em empresa de manutenção ou 

conservação de equipamentos ou sistemas 

de utilidades” e em concordância com o 

anexo II, o tempo de experiência 

profissional para fins de comprovação nos 

requisitos obrigatórios não serão 

pontuados. 

 

075.488.796-01 

FUNED 10 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Designer 

 

INDEFERIDO. Após análise ao recurso,

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021 

identificou que o diploma apresentado 

enquadra-se como pré

obrigatório para a vaga pleiteada, portanto 

não sendo pontuado para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de análise 

curricular e pontuaç

referido edital.

089.301.686-12 

FUNED 10 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Designer 

 

INDEFERIDO. Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021, 

identificou que o diploma apresentado 

enquadra-se como pré

obrigatório para a vaga pleiteada, portanto 

não sendo pontuado para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de an

curricular e pontuação do anexo II do 

referido edital. Quanto a pontuação da 

experiência profissional não são 

considerados frações de ano conforme 

especificado no mesmo anexo.

060.601.406-37 

FUNED 09 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – 

Administrador 

 

PARCIALMENTE DEFERIDO

ao recurso, a Comissão do Edital Funed Nº 

01/2021 revisou a pontuação atribuída à 

candidata, considerando o diploma de 

especialização e mais 03 anos de 

experiência profi
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arquitetônicos; ou em fluxos operacionais; 

ou em especificação de materiais 

construtivos para empresas da  

área de saúde.  Portanto, foram 

considerados os 02 anos de experiência 

profissional mínima como o pré requisito, 

não havendo pontuação. 

Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré-

requisitos obrigatórios: “Experiência 

profissional mínima de 01 ano comprovada 

em empresa de manutenção ou 

conservação de equipamentos ou sistemas 

de utilidades” e em concordância com o 

o tempo de experiência 

profissional para fins de comprovação nos 

requisitos obrigatórios não serão 

 

Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021 

identificou que o diploma apresentado 

se como pré-requisito 

obrigatório para a vaga pleiteada, portanto 

não sendo pontuado para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de análise 

curricular e pontuação do anexo II do 

referido edital. 

Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021, 

identificou que o diploma apresentado 

se como pré-requisito 

obrigatório para a vaga pleiteada, portanto 

não sendo pontuado para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de análise 

curricular e pontuação do anexo II do 

referido edital. Quanto a pontuação da 

experiência profissional não são 

considerados frações de ano conforme 

especificado no mesmo anexo. 

PARCIALMENTE DEFERIDO. Após análise 

ao recurso, a Comissão do Edital Funed Nº 

01/2021 revisou a pontuação atribuída à 

candidata, considerando o diploma de 

especialização e mais 03 anos de 

experiência profissional na área de gestão 



 

Deiseane Araújo 107.601.896

Magnos Moreira 

Gonçalves 
924.145.756

Sergio Miranda da Silva 546.803.526

Marília Ribeiro Teixeira 708.700.712

administrativa.

 

107.601.896-33 

FUNED 10 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Designer 

INDEFERIDO. Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021 

orienta que, do total de experiência 

comprovada, 03 anos são referentes ao 

pré-requisito obrigatório e, portanto não 

são pontuados para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de análise 

curricular e pontuação do anexo II do 

referido edital.

756-20 

FUNED 10 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Designer 

 

PARCIALMENTE DEFERIDO

ao recurso, a Comissão do Edital Funed Nº 

01/2021 revisou a pontuação atribuída ao 

candidato, considerando a experiência 

profissional na área de Designe

critérios de análise curricular e pontuação 

do anexo II do referido edital. Quanto as 

pontuações das experiências profissionais 

não sãoconsideradasas frações de ano 

conforme especificado no mesmo anexo.

526-04 

FUNED 10 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Designer 

 

INDEFERIDO.  Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021, 

identificou que o diploma apresentado se 

enquadra como pré

para a vaga pleiteada, portanto não sendo 

pontuado para fins de avaliação curricular, 

conforme critérios de an

pontuação do anexo II do referido edital. 

Quanto a pontuação da experiência 

profissional não são considerados frações 

de ano conforme especificado no mesmo 

anexo. 

708.700.712-20 

FUNED 03 - Analista e 

Pesquisador de Saúde e 

Tecnologia – Arquiteto e 

Urbanista. 

 

INDEFERIDO. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré

requisitos obrigatórios:

 Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

e Experiência profissional mínima de 02 

anos comprovada em projetos 

arquitetônicos; ou em fluxos operacionais; 

ou em especificação de materiais 

construtivos para empresas da 

área de saúde.

como pré- requisito para a vaga não é 

pontuado. 

 Foram considerados os 02 anos de 

experiência profissional mínima como o 

pré requisito, e a graduação, não havendo 

pontuação 
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administrativa. 

Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021 

orienta que, do total de experiência 

comprovada, 03 anos são referentes ao 

requisito obrigatório e, portanto não 

são pontuados para fins de avaliação 

curricular, conforme critérios de análise 

curricular e pontuação do anexo II do 

referido edital. 

PARCIALMENTE DEFERIDO. Após análise 

ao recurso, a Comissão do Edital Funed Nº 

01/2021 revisou a pontuação atribuída ao 

candidato, considerando a experiência 

profissional na área de Designer, conforme 

critérios de análise curricular e pontuação 

do anexo II do referido edital. Quanto as 

pontuações das experiências profissionais 

não sãoconsideradasas frações de ano 

conforme especificado no mesmo anexo. 

Após análise ao recurso, a 

Comissão do Edital Funed Nº 01/2021, 

identificou que o diploma apresentado se 

enquadra como pré-requisito obrigatório 

para a vaga pleiteada, portanto não sendo 

pontuado para fins de avaliação curricular, 

conforme critérios de análise curricular e 

pontuação do anexo II do referido edital. 

Quanto a pontuação da experiência 

profissional não são considerados frações 

de ano conforme especificado no mesmo 

. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré-

requisitos obrigatórios: 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

e Experiência profissional mínima de 02 

anos comprovada em projetos 

arquitetônicos; ou em fluxos operacionais; 

ou em especificação de materiais 

construtivos para empresas da  

área de saúde.  Portanto, o que é exigido 

requisito para a vaga não é 

Foram considerados os 02 anos de 

experiência profissional mínima como o 

pré requisito, e a graduação, não havendo 



 

 

Felipe Rodrigo Almeida  101.237.426101.237.426-25 

Funed 06 - Técnico de 

Saúde e Tecnologia – 

Técnico em Qualificação 

 

INDEFERIDO. Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo

requisitos obrigatórios: “

profissional mínima de 01 ano comprovada 

em empresa de manutenção ou 

conservação de equipam

de utilidades” e em concordância com o 

anexo II, o tempo de experiência 

profissional par

requisitos obrigatórios não serão 

pontuados. 
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Conforme Edital FUNED nº 

01/2021, Anexo I: Onde cita os pré-

requisitos obrigatórios: “Experiência 

profissional mínima de 01 ano comprovada 

em empresa de manutenção ou 

conservação de equipamentos ou sistemas 

de utilidades” e em concordância com o 

anexo II, o tempo de experiência 

profissional para fins de comprovação nos 

requisitos obrigatórios não serão 


