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Convocação para 
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Edital FUNED Nº 02/2021

Convocação para 
3ª Etapa – Entrevistas

 

/2021 

Convocação para  
Entrevistas 



Convocação para 3ª Etapa 

 

As Comissões para realização do Processo Seletivo 
contratação temporária de profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 76, 

de 14 de julho de 2021, tornam pública 
Entrevista, referente ao Edital FUNED Nº 0

 

Belo Horizonte, 08

Comissões da Fundação Ezequiel Dias:

a) Karine de Melo Mesquita 
b) Sérgio Luis Ribeiro 

c) Rosângela Tatiana da Silva 
d) Maria Aparecida Galv

e) Felipe da Cruz dos Anjos 

a) Maria Luiza Alencar Sales 
b) Ana Luiza Oliveira Gomes 

c) Lais Santo Antero 
d) Danúbia Luana Ramos 

 a) Roberto Alexandre Braga Gontijo 
b) Denise dos Santos Sena 

c) Rodrigo de Brito Prates 
d)David Silva Ferraz 

e) Maria Aparecida Ara

a) Carla Roberta Marques 
b) Katrine Rodrigues 

c) Maria Aparecida Galv
d) Luzia Helena da Cunha 

e) Thais Helena Parizzi Saraiva 

a) Lucimar Ferreira dos Santos 
b) Ana Rita da Fonseca 

c) Michelle Rodrigues da Costa Lara 
d) Fany Aparecida Carvalho Ituassu 

e) Dejair Dias de Moraes 
f) Mirian de Castro Santos 

Convocação para 3ª Etapa - 
Entrevistas 

 
As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para 

contratação temporária de profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 76, 
, tornam pública a Convocação para a 3ª Etapa 

referente ao Edital FUNED Nº 02/2021, conforme cronograma a 
seguir. 

Horizonte, 08 de setembro de 2021. 

Comissões da Fundação Ezequiel Dias: 

 
I. Comissão:  

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

ngela Tatiana da Silva – MASP: 13671615;   
d) Maria Aparecida Galvão – MASP: 9642802.  

e) Felipe da Cruz dos Anjos – MASP: 1.373.943-8   
 

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

b) Ana Luiza Oliveira Gomes – MASP: 7532302;  
c) Lais Santo Antero – MASP: 12036539;  

bia Luana Ramos – MASP: 11193430.  
 

III. Comissão: 
a) Roberto Alexandre Braga Gontijo – MASP 1.367.027-8; 

b) Denise dos Santos Sena – MASP: 12327490;  
c) Rodrigo de Brito Prates – MASP: 7552854;        
d)David Silva Ferraz – MASP: 1.324.442-1;  

e) Maria Aparecida Araão – MASP: 13795257;  
 

IV. Comissão:  
a) Carla Roberta Marques – MASP: 14297188;  

b) Katrine Rodrigues – MASP: 13670062;  
c) Maria Aparecida Galvão – MASP 9642802;  

d) Luzia Helena da Cunha - MASP: 1036934-6;  
e) Thais Helena Parizzi Saraiva – MASP: 1178825-4.  

 
V. Comissão:  

a) Lucimar Ferreira dos Santos – MASP: 11899432;  
b) Ana Rita da Fonseca - MASP: 9139031;  

c) Michelle Rodrigues da Costa Lara – MASP: 13727573; 
d) Fany Aparecida Carvalho Ituassu – MASP: 12808051; 

e) Dejair Dias de Moraes – MASP: 3674033;   
f) Mirian de Castro Santos – MASP: 12158911 

 

 

 

 

Simplificado para 
contratação temporária de profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 76, 

a Convocação para a 3ª Etapa –
/2021, conforme cronograma a 

8;  

 

MASP: 13727573;  
MASP: 12808051;  



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Não houve classificado 
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

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

Divisão de Gestão de Pessoas poderá

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de projetos de transferência 
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 será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

*** *** 

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

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

Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

, descontados do tempo total de realização da entrevista. 

al, o não comparecimento do 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 

 

Não houve classificado 
 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realização

 
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 n

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 02 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

*** *** 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 n

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia- 
Farmacêutico 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

*** *** 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



 

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Berenice Silva Franco 113.485.446

William da Silva Cirilo 122.097.906

William SalustrianoBornaki 120.284.546

Marcello Henrique Rodrigues de 
Oliveira 

113.904.266

Diego Gomes Forapane 121.320.276

Igor Fabrício da Costa Silva 094.350.216

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a 

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realização

 
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 n

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 03 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

e Validação de Sistemas Computadorizados      

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA 
SEMANA

113.485.446-35 15/09/21 Quarta

122.097.906-62 15/09/21 Quarta

120.284.546-01 16/09/21 Quinta

113.904.266-10 
16/09/21 Quinta

121.320.276-09 17/09/21 Sexta

094.350.216-03 17/09/21 Sexta

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 n

 

Técnico de Saúde e Tecnologia - Técnico em Qualificação 

e Validação de Sistemas Computadorizados       

DIA DA 
SEMANA 

 
HORÁRIO 

uarta-feira 13h:00 

uarta-feira 14h:30 

uinta-feira 11h:00 

uinta-feira 13h:00 

exta-feira 11h:00 

exta-feira 13h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



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 será encaminhado aos 

candidatos por meio

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de re

 
Conforme item 4.1.3.10 do referido Edital, o não comparecimento

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 04 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de Sistemas
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 será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 de Sistemas 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

*** *** 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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 candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso,  a 

classificado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Ramon Tadeu Duarte 104.359.876
 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (u

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 05 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de Segurança da Informação  
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

104.359.876-66 20/09/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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 el

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

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Analista de Segurança da Informação   

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 09h:30 

cada entrevista será encaminhado aos 

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

os 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 

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



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Não houve classificado 
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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 candidato classificado na 2ª Etapa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 06 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

Desenvolvimento        
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

*** *** 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.1

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

al, 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 de 

Desenvolvimento         

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

*** *** 

gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

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

e duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

 

Warley Aguilar Meireles 050.625.616
 

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta 

candidatos por meio do email 

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realizaç

 
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 candidato classi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 07 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

Telecomunicações   
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

050.625.616-20 20/09/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 de Redes e 

Telecomunicações    

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 10h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

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

ficado na 2ª Etapa. 



ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Rafael Rodrigues de Almeida 101.237.436

Rafaela Luiza Pacheco Sebastião 118.028.196
 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 08 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA

101.237.436-05 20/09/2021 Segunda

118.028.196-90 20/09/2021 Segunda

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

Administração 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 11h:30 

Segunda-feira 15h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

 

Anamaria Almeida Brozinga Nunes 069.930.326

Luciana Drumond da Cruz 895.116.976

Thaís Matos Martins da Silva 036.445.506
 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição.

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias CARREIRA EQUIVALENTE 
FUNED 09 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

069.930.326-51 17/09/2021 Sexta

895.116.976-68 17/09/2021 Sexta

036.445.506-38 17/09/2021 Sexta

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

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

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 – 

Nutrição 

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 

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



 
                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Edineia Xavier de Souza 008.244.086

Rogério Sales de Oliveira 683.324.246

Lucinelma de Cássia Oliveira 036.024.136

Viviane Pauline De Sousa 067.680.826

Cristina Benícia da Silva 068.018.266

Silvania Aparecida Guerra Almeida 013.181.236
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realização

 
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 n

 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 10 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

de Estoque de Laboratórios
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

008.244.086-75 22/09/21 

683.324.246-15 22/09/21 

036.024.136-08 23/09/21 

067.680.826-39 23/09/21 

068.018.266-70 24/09/21 

013.181.236-07 24/09/21 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 n

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Gestão 

de Estoque de Laboratórios 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quarta-feira 11h:00 

Quarta-feira 13h:00 

Quinta-feira 11h:00 

Quinta-feira 13h:00 

Sexta-feira 11h:00 

Sexta-feira 13h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



 
                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Tulio Felix Andrade 112.469.376
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realização

 
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 n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 11 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

112.469.376-97 15/09/21 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 n

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em CFTV 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quarta-feira 11h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Eliana das Graças Fonseca Mascarenhas 679.606.006

Flávia Thaís Santos 901.333.666

Leandro Justino da Cruz 742.772.436
 

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

candidatos por meio do email registrado 

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, descontados do tempo total de realização

 
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 n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 12- Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

679.606.006-78 21/09/21 

901.333.666-34 21/09/21 

742.772.436-49 21/09/21 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 n

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Assistente 

Administrativo 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Terça-feira 11h:00 

Terça-feira 13h:00 

Terça-feira 14h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Eldon Carlos Queres Gomes 059.185.346

Silvia Bernardes da Silva 045.445.226

Juliana Marques Madureira 016.559.286

Claudia Aparecida dos Santos 055.598.866

Flávia Mara Barros 043.077.756

Marcela Muniz Pinto 045.516.816
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 13 - Técnico de Saúde e Tecnologia

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

059.185.346-95 15/09/2021 

045.445.226-84 15/09/2021 

016.559.286-94 15/09/2021 

055.598.866-02 16/09/2021 

043.077.756-60 16/09/2021 

045.516.816-44 16/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

Laboratório 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quarta-feira 14h:30 

Quarta-feira 15h:30 

Quarta-feira 16h:30 

Quinta-feira 14h:30 

Quinta-feira 15h:30 

Quinta-feira 16h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Fernanda Neri Santos 060.436.566

Naiara Freitas Castor 053.527.246

Michelline Raquel Sampaio Freire 059.502.626
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entre

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 14 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista Jurídico
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

060.436.566-71 17/09/2021 Sexta

053.527.246-46 17/09/2021 Sexta

059.502.626-54 17/09/2021 Sexta

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

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 total de realização

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

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

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Analista Jurídico 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Sexta-feira 14h:30 

Sexta-feira 15h:30 

Sexta-feira 16h:30 

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

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

vistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

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. 



 
                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Leandro Ramos da Mata 044.486.826

Maria Aparecida de Oliveira Almeida 035.406.316
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 15 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

044.486.826-76 20/09/2021 Segunda

035.406.316-23 20/09/2021 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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

Administração 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 14h:30 

Segunda-feira 15h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Josiene Aparecida Alves Fernandes 057.111.326

Cleia Ferreira Lima 033.498.236

Fernanda Cândido de Oliveira 126.963.956
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entre

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 16 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

057.111.326-52 21/09/2021 

033.498.236-70 21/09/2021 

126.963.956-08 21/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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

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

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em 

Enfermagem 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Terça-feira 14h:30 

Terça-feira 15h:30 

Terça-feira 16h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

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. 



 
 

                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Eduardo Ferreira de Andrade 029.954.476

Jacqueline Pinto da Silva 081.601.516

Eliana Soares de Oliveira 688.537.506
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entre

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 17 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

Segurança do Trabalho
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

029.954.476-18 22/09/2021 

081.601.516-32 22/09/2021 

688.537.506-34 22/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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

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

 

Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em 

Segurança do Trabalho 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quarta-feira 14h:30 

Quarta-feira 15h:30 

Quarta-feira 16h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

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. 



                                                                            

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Micheli Cristiane dos Reis Lana 902.024.306

Maria do Carmo de Castro Neta 993.926.746

Dalmo Eustáquio de Macedo 675.882.986

Janaina Eustáquio Vilaça 042.547.006

Marlene Rodrigues Vaz 389.041.281

Mônica Rosa de Angelis Oliveira 377.639.036

Patricia Izabel Fernades 879.452.076

Janaina Soares De Oliveira 009.529.796

Luciana de Souza Reis Guimarães 027.158.656
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 

                                                                            Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 18 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

902.024.306-34 15/09/2021 

993.926.746-00 15/09/2021 

675.882.986-34 15/09/2021 

042.547.006-79 16/09/2021 

389.041.281-53 16/09/2021 

377.639.036-00 16/09/2021 

879.452.076-34 16/09/2021 

009.529.796-08 16/09/2021 

027.158.656-78 16/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 Contábil 

Financeiro 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

quarta-feira 13h:00 

quarta-feira 14h:00 

quarta-feira 15h:00 

quinta-feira 09h:00 

quinta-feira 10h:00 

quinta-feira 11h:00 

quinta-feira 13h:00 

quinta-feira 14h:00 

quinta-feira 15h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Daniele Cristina de Rezende 072.602.566
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 19 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de Compras
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

072.602.566-64 21/09/2021 Terça

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.1

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

al, 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 de Compras 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Terça-feira 09h:00 

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

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

e duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Claudia Águida Ventura 024.974.
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 20 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

024.974.076-14 21/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

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 Compras 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Terça-feira 11h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

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. 



                                                                

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 21 - Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

*** *** 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

Administração 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

*** *** 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Anízio Bastos de Souza 035.686.316

Nélio Fellipe Silva Dias 959.033.056

Pedro Vieira Otoni Neto 563.737.166
 

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

candidatos por

 
Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e apli

 
Conforme intem 4.1.3.11 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, 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 c

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 

FUNED 22 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de Validação e Qualificação de Sistemas 

Computadorizados
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

035.686.316-60 20/09/21 Segunda

959.033.056-87 20/09/21 Segunda

563.737.166-00 20/09/21 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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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 – 

Analista de Validação e Qualificação de Sistemas 

Computadorizados 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Segunda-feira 11h:00 

Segunda-feira 13h:00 

Segunda-feira 14h:30 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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 

andidato classificado na 2ª Etapa. 



                                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Karla de Santana Evangelista 003.636.286

Elaine Pereira Monteiro 675.303.626

Erika Fernandes Della Croce 042.932.446
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.1

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

 
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 n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 23 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 

Analista de Desenvolvimento de Medicamentos Biológicos
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 

ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

003.636.286-73 15/09/2021 

675.303.626-15 15/09/2021 

042.932.446-46 15/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.1

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

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 n

 

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – 

Analista de Desenvolvimento de Medicamentos Biológicos 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Quarta-feira 09h:00 

Quarta-feira 10h:00 

Quarta-feira 11h:00 

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

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

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10, 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. 



 
                                                                

ÓRGÃO Fundação Ezequiel Dias

 
NOME DO CANDIDATO 

 

Valéria Terezinha Alves 042.311.776
 

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 24 – Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

042.311.776-94 21/09/2021 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 Gestão 

da Qualidade 

DIA DA SEMANA 
 

HORÁRIO 

Terça-feira 14h:00 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 



                                                                

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

 
Conforme intem 4.1.3.11 do referido Edital, as entrevistas têm previsão d

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

 
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.

 

                                                                Edital Funed Nº 02/2021 

Fundação Ezequiel Dias 
CARREIRA 

EQUIVALENTE 
FUNED 25 – Técnico de Saúde e Tecnologia 

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - 
ENTREVISTAS 

CPF 
 

DATA 
 

DIA DA SEMANA

*** *** 

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. 

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

ser informado para a realização da entrevista. 

do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 1 h (uma hora). Conforme item 4.1.3.10

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

al, 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 

*** *** 

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

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

ma hora). Conforme item 4.1.3.10, será concedida 

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

al, 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. 


