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Resultado da Análise dos Recursos 
1ª Etapa: Candidatura e Habilitação 

 

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

profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 115, de 08 de novembro de 2021, tornam 
público o Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 1ª Etapa - 

Candidatura e Habilitação, referente ao Edital FUNED Nº 03/2021 

 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2021. 

Comissões da Fundação Ezequiel Dias 

 
                   I. Comissão: 

a) Karine de Melo Mesquita – MASP: 1.057.572-8; 

b) Sérgio Luís Ribeiro – MASP: 03856671; 

c) Maria Aparecida Galvão – MASP: 9642802; 

d) Alexandre Vitor da Silva – MASP: 11682101. 

 
                                                                II. Comissão: 

a) Mayra Guimaraes Silva – MASP: 13004353; 

b) Lucimar Ferreira Dos Santos – MASP: 11899432; 

c) Danúbia Luana Ramos – MASP: 11193430; 

d) Manoel Ricardo Caires Fernandes – MASP: 9380569. 

 
 

                                                                III. Comissão: 

a) Carla Roberta Marques – MASP: 14297188; 

b) Adriana Bastos de Souza– MASP: 12116794; 

c) Luzia Helena da Cunha -  MASP: 1036934-6; 

d) Thaís Helena Parizzi Saraiva – MASP: 1178825-4; 

e) Marta Antônia Ramos Silva – MASP: 10369528. 
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Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 1ª Etapa – Candidatura e Habilitação 

 
Edital FUNED Nº 03/2021 

Nome  CPF  Vaga  Justificativa do Deferimento ou Indeferimento 

Adeisa Emanuelle Camargos 
Nascimento 

014.0**.***-** 
 

FUNED 01 - Analista e 
Pesquisador de Saúde 

e Tecnologia – 
Analista de projetos 
de transferência de 

tecnologias de 
vacinas e Produção 

de Biológicos 

INDEFERIDO, 
De acordo com o Edital FUNED 03/2021, Anexo 
I da Vaga FUNED  01, item 2.Experiência 
profissional mínima de 01 ano comprovada em 
Indústria Farmacêutica, é um dos pré-requisitos 
obrigatórios; entretanto, não foi identificada a 
comprovação desse item. 

Diego Sávio Silva da Costa 
 

 
 

114.5**.***-** 
 
 

FUNED 05 - Técnico 
de Saúde e 

Tecnologia - Técnico 
de Redes e 

Telecomunicações. 
 

INDEFERIDO, 
Conforme descreve o requisito 2.3 do edital 
03/2021, qual seja: " A descrição das funções 
atribuídas e das áreas de formação de cada 
vaga estão descritas no Anexo I deste Edital." 
Acrescentamos que a comissão seguiu as 
orientações do anexo I para habilitação dos 
candidatos, bem como todas as orientações do 
referido Edital. 

Isabela Lorraine Braga da 
Paz 

 

127.4**.***-** 
 
 

FUNED 08 – Analista e 
Pesquisador de Saúde 

e Tecnologia – 
Analista de Compras 

 

DEFERIDO, 
Conforme edital 03/2021 Item 2.7.2. Cópia 
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração 
e/ou documentação equivalente, seguindo o 
exigido no pré requisito do Anexo I de cada 
vaga, que declare a data de admissão e 
rescisão de serviço e atividades desenvolvidas, 
fornecida pelo órgão ou instituição para qual o 
candidato prestou serviço, em papel 
timbrado com assinatura e carimbo do 
responsável ou autoridade 
responsável/contratante, com vistas à 
comprovação da experiência profissional;  
A Declaração da Magna Mater foi aceita por 
estar de acordo com o edital. 

Leliane Rocha Almeida 
 

077.2**.***-** 

FUNED 06 – Técnico 

de Saúde e 

Tecnologia – Técnico 

em Administração 

 

INDEFERIDO, 
Conforme o edital 03/2021, Anexo I Pré-
requisito obrigatório - Curso Técnico em 
Administração. Item2.7.1. Cópia digitalizada 
dos diplomas, emitidos por instituição de 
ensino oficial, relativos à área de formação 
exigida para a vaga na qual o candidato se 
inscreveu e, quando for o caso, títulos, 
formações ou capacitações adicionais que 
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estejam relacionadas as atribuições da vaga;  
A candidata apresentou certificado de curso 
básico de administração e não concluiu o curso 
superior em Administração. 

Patricia da Silva Siqueira 
 

114.3**.***-** 
 

FUNED 08 - Analista e 
Pesquisador de Saúde 

e Tecnologia – 
Analista de Compras. 

 

INDEFERIDO, 
Conforme o Edital 03/2021 Item 2.7.2 Cópia 
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração 
e/ou documentação equivalente, seguindo o 
exigido no pré requisito do Anexo I de cada 
vaga, que declare a data de admissão e rescisão 
de serviço e atividades desenvolvidas, fornecida 
pelo órgão ou instituição para qual o candidato 
prestou serviço, em papel timbrado com 
assinatura e carimbo do responsável ou 
autoridade responsável/contratante, com vistas 
à comprovação da experiência profissional; 
Item 4.1.2.3. Serão pontuadas apenas as 
experiências profissionais informadas pelo 
candidato que sejam compatíveis com as 
atribuições da vaga selecionada e que excedam 
o tempo de experiência obrigatória exigida na 
etapa de Candidatura e Habilitação, se for o 
caso.  
Item 4.1.2.4. Não serão consideradas para 
efeito de experiência profissional a realização 
de estágios (acadêmico e profissionais), 
experiência de bolsista de mestrado e 
doutorado, bolsista de pesquisa, docência e a 
atuação em empresa júnior.  
OBS: Na Apresentação de Contrato 
Administrativo anexa pela candidata não possui 
as atividades desenvolvidas. 

Roberta Carla Drumon 
 

037.0**.***-** 
 

FUNED 06 - Técnico 
de Saúde e 

Tecnologia – Técnico 
em Administração. 

 

INDEFERIDO, 
Conforme Anexo I do edital 03/2021, Pré-
requisito obrigatório - Curso Técnico em 
Administração. A candidata não apresentou 
certificado para essa área de formação. 
 

Rogério Sales de Oliveira  
 

683.3**.***-** 

FUNED 08 – Analista e 
Pesquisador de Saúde 

e Tecnologia – 
Analista de Compras 

 

DEFERIDO, 
Conforme edital 03/2021 Item 2.7.2. Cópia 
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração 
e/ou documentação equivalente, seguindo o 
exigido no pré requisito do Anexo I de cada 
vaga, que declare a data de admissão e 
rescisão de serviço e atividades desenvolvidas, 
fornecida pelo órgão ou instituição para qual o 
candidato prestou serviço, em papel 
timbrado com assinatura e carimbo do 
responsável ou autoridade 
responsável/contratante, com vistas à 
comprovação da experiência profissional; 
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A Declação da Belgo Bekaert Arames foi aceita 
por estar de acordo com o edital. 

Willow de Moura Candeias 
 

159.6**.***-** 
 
 

FUNED 08 - Analista e 
Pesquisador de Saúde 

e Tecnologia – 
Analista de Compras. 

 
 

INDEFERIDO; 
Conforme o edital 03/2021, Anexo I - Pré-
requisito obrigatório: Graduação em 
Farmácia ou Biologia ou Química ou Engenharia 
Química. O candidato apresentou certificado de 
Graduação em Biotecnologia, que não está 
previsto no edital. 


