Edital FUNED Nº 02/2022
Convocação para
3ª Etapa – Entrevistas

Convocação para 3ª Etapa Entrevistas
As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação
temporária de profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 42, de 04 de maio
de 2022, tornam pública a Convocação para a 3ª Etapa –Entrevista, referente ao
Edital FUNED Nº 02/2022, conforme cronograma a seguir

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022.
Comissões da Fundação Ezequiel Dias:

I – Comissão:
a) Karine de Melo Mesquita – MASP: 1057572-8;
b) Sérgio Luis Ribeiro – MASP: 03856671;
c) David Silva Ferraz – MASP: 1.324.442-1
II – Comissão:
a) Carla Roberta Marques – MASP: 1429718-8;
b) Katrine Rodrigues – MASP: 13670062;
c) Mayra Guimarães Silva – MASP: 1.300.435-3
III – Comissão:
a) Lucimar Ferreira dos Santos – MASP: 1189943-2;
b) Ana Rita da Fonseca – MASP 9139031;
c) Felipe da Cruz dos Anjos – MASP: 1.373.943-8
IV – Comissão:
a) Maria Luiza Alencar Sales – MASP: 1178657-1;
b) Nahra Gripp Vilas Boas Borges – MASP: 1196428-5;
c) Ana Luiza Bittencourt Paiva – MASP: 1102976-6

ÓRGÃO

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 01 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em
Fundação Ezequiel Dias
Eletrônica
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Júlio Alexandre Ventura
Eduardo Borges Oliveira
Robson Luiz Barbosa Martins

606.3**.***-**
037.2**.***-**
066.1**.***-**

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

16h:00
14h:00
15h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

NOME DO CANDIDATO

Elden Junior dos Santos
Joabe Rodrigues Silveira
João Vitor Silva Amorim
Tiago de Sousa Valério
Pedro Henrique Rodrigues de
Oliveira
Bruna Dias dos Santos
Érica Soares Silva
Vitor Monteiro Silveira
Kaio Maia dos Reis

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 02 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em
Fundação Ezequiel Dias
Mecânica / Técnico em Instrumentação/Automação
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS
CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

026.8**.***-**
030.8**.***-**
121.2**.***-**
108.2**.***-**

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
14/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Terça-feira

17h:00
18h:00
19h:00
14h:00
15h:00

14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
15/06/2022

Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira

16h:00
17h:00
18h:00
14h:00

086.6**.***-**
096.1**.***-**
108.4**.***-**
020.8**.***-**
156.5**.***-**

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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.

Edital Funed Nº 02/2022
ÓRGÃO

NOME DO CANDIDATO

Eliana das Graças Fonseca
Mascarenhas
Gilmar Pereira Neves
Solange Moreira da Costa

Fundação Ezequiel Dias

CARREIRA
FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Analista de Gestão e Fiscalização de Contratos
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

CPF

679.6**.***-**
065.6**.***-**
878.1**.***-**

DATA

DIA DA
SEMANA

HORÁRIO

13/06/2022

Segunda-feira

09h:00

13/06/2022
13/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira

10h:00
11h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

NOME DO CANDIDATO

Cleber Ronaldo Silva

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 04 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Engenheiro Eletricista
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS
CPF

586.5**.***-**

DATA

14/06/2022

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Terça-feira

09h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 05 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Engenheiro (a) Mecânico
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Paulo Venuto dos Reis Neto
Joao Bosco Barbosa Filho

036.0**.***-**
989.4**.***-**

14/06/2022
14/06/2022

Terça-feira
Terça-feira

10h:00
11h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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.

Edital Funed Nº 02/2022
ÓRGÃO

NOME DO CANDIDATO

FUNED 06 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Analista em Qualificação e Validação de Sistemas
Fundação Ezequiel Dias
Computadorizados
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS
CARREIRA
EQUIVALENTE

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Não houve candidatos classificados para esta etapa
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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 07 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Analista em Meio Ambiente
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Rita de Cássia da Cunha
Sara Alves Mota
Rodolfo de Oliveira Fernandes

005.5**.***-**
060.5**.***-**
081.5**.***-**

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

09h:00
10h:00
11h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 08 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em
Fundação Ezequiel Dias
Edificações
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Julia Ester de Paula Medrado
Jonathas Aandré de Faria Silva
Wilson Martins dos Santos
Isabela Basilio do Nascimento
Luiz Henrique Pires de Oliveira
Lorena Gonçalves de Almeida

101.0**.***-**
109.8**.***-**
660.2**.***-**
107.0**.***-**
105.0**.***-**
119.0**.***-**

14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022

terça-feira
terça-feira
terça-feira
terça-feira
terça-feira
terça-feira

09h:00
10h:00
11h:00
14h:00
15h:00
16h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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.

Edital Funed Nº 02/2022
ÓRGÃO

CARREIRA EQUIVALENTE

Fundação Ezequiel Dias

FUNED 09 – Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Projetista

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS
NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Lívia Lane Ferreira dos Santos
Junia Lamego Lopes
Paulo Henrique dos Santos

088.8**.*** -**
588.9**.*** -**
818.5**.*** -**

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

13h:30
14h:30
15h:30

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Fernanda Cristina Silva Santos de
Castro
Priscila Alves Vieira
Paula Morena Oliveira Rosa
Elvira Carolina Bicalho
Amanda de Oliveira Rosa
Roberta Rodrigues Salles

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 10 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Assistente
Administrativo
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS
CPF

045.6**.***-**
013.5**.***-**
072.2**.***-**
101.0**.***-**
104.3**.***-**
871.3**.***-**

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

15/06/2022

Quarta-feira

15h:00

15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
20/06/2022
20/06/2022

Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

16h:00
17h:00
18h:00
14h:00
15h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 11 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em
Fundação Ezequiel Dias
Qualificação
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Acley Jerfeson Fernandes
Arthur Nunes Cascardo
Guilherme Silva Gonçalves da Costa

019.6**.***-**
021.9**.***-**
019.0**.***-**

20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

16h:00
17h:00
18h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 12 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Analista em Gestão de Pessoas - Psicólogo (a)
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Margaret Lúcia de Carvalho
Yvanoska Barbosa Menezes Oliveira
Márcia Rejane Teodoria Rosa
Állan de Rezende Côrtes

574.2**.***-**
082.1**.***-**
102.8**.***-**
125.1**.***-**

15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022

quarta-feira
quarta-feira
quarta-feira
quarta-feira

09h:00
10h:00
11h:00
14h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 13 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Engenheiro (a) de Materiais
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Lucas Turani Diniz Cerqueira
Verônica Rodrigues Gonzaga

097.2**.***-**
131.9**.***-**

13/06/2022
13/06/2022

segunda-feira
segunda-feira

14h:00
15h:00

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
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 14 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Analista em Laboratório
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Maria Aparecida Senra Rezende
Fernanda Santos Martins
Larissa Pereira Jardim Aguilar

786.1**.***-**
084.4**.***-**
095.1**.***-**

14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022

Terça-feira
Terça-feira
Terça-feira

09h:00
10h:00
11h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 15 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia –
Fundação Ezequiel Dias
Analista em Pesquisa
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Renato Ramos Godoi
Ramon de Oliveira Souza
Angelis Bernardo Gomes Neto

094.7**.***-**
087.8**.***-**
122.8**.***-**

14/06/2022
14/06/2022
15/06/2022

Terça-feira
Terça-feira
Quarta-feira

14h:00
15h:00
09h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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

Edital Funed Nº 02/2022
CARREIRA
FUNED 16 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em
Fundação Ezequiel Dias
Produção
EQUIVALENTE
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO

CPF

DATA

DIA DA SEMANA

HORÁRIO

Rita de Cassia Rodrigues
Anna Júlia Gonçalves Dias
Lucelia paula gomes

044.3**.***-**
013.4**.***-**
040.3**.***-**

15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022

Quarta-feira
Quarta-feira
Quarta-feira

10h:00
11h:00
14h:00

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.
Conforme item 4.1.3.6 Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial
que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
Conforme item 4.1.3.4 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a
ser informado para a realização da entrevista.
Conforme intem 4.1.3.10 do referido Edital, as entrevistas têm previsão de duração máxima de 45 minutos. Conforme item 4.1.3.9, 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.

