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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

Homologação das Inscrições 

 

O Serviço de Capacitação em Métodos Quantitativos do Instituto Renê 

Rachou/FIOCRUZ MINAS, torna público, as inscrições Homologadas  para o 

processo seletivo de preenchimento de 01 (uma) vaga de bolsista para atuar 

em assessoria estatística. 

1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

 

• Wesley Henrique Silva Pereira 

• Dario Alves da Silva Costa 

• Juliana Freitas de Mello e Silva 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo será realizado em duas etapas: (1) Análise de currículo 

Lattes e histórico escolar; (2) Entrevista técnica.  

A Comissão de Seleção de bolsista será constituída por 02 (dois) 

pesquisadores do Serviço de Capacitação em Métodos Quantitativos do IRR-

Fiocruz Minas.  

 

2.1 Primeira etapa – Análise de Currículo Lattes  

Nesta etapa, o Currículo Lattes será avaliado considerando: (1) experiência 

em assessoria estatística, sobretudo para dados gerados na área da saúde; 

(2) formação complementar (cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação 

lato e stricto sensu); (3) produção intelectual, incluindo resumos em 

congresso e artigos em periódicos. Além disso, o desempenho dos candidatos 

no curso de graduação será avaliado pelo histórico escolar.  
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Os itens descritos acima serão pontuados e o currículo receberá uma nota de 

0 a 100 pontos.  

Os candidatos com notas iguais ou superiores a 60 pontos serão convocados 

para a segunda etapa do processo seletivo.  

 

2.2 Segunda etapa – Entrevista técnica  

A entrevista será realizada individualmente, considerando o interesse, a 

disponibilidade e experiência profissional do candidato. Para a entrevista 

técnica, cada membro da Comissão de Seleção emitirá uma nota no valor de 

0 a 100 pontos.  

Os candidatos com nota igual ou superior a 70 pontos, considerando a média 

das duas etapas, serão classificados. O resultado final será divulgado em 

ordem decrescente da pontuação final obtida. 

 

Etapa Data Horário 

Período de Inscrição 

 

21 e 22 de novembro de 

2019 

- 

Divulgação das 

inscrições 

homologadas  

27 de novembro de 2019  

 

Até as 12:00min 

Primeira Etapa 27 de novembro de 2019  

Resultado da primeira 

etapa e convocação para 

a segunda etapa 

28 de novembro de 2019 Até as 12h30min 

Segunda etapa 

(entrevista) 

29 de novembro de 2019 09h30min – 12h00min  

 

Divulgação do resultado 

final 

29 de novembro de 2019 Até as 17h00min 

 

3. DOS RESULTADOS E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os resultados serão disponibilizados na página eletrônica do IRR – Fiocruz 

Minas (www.cpqrr.fiocruz.br/).  

Serão desclassificados e excluídos do processo seletivo, o candidato que:  
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a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das 

etapas da seleção;  

b) Não exibir toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas neste edital;  

c) Não comparecer a segunda etapa do processo seletivo na data e horário 

previsto.  

A documentação dos candidatos não aprovados estará disponível na 

Secretaria de Ensino do IRR-Fiocruz Minas por um período máximo de 30 dias 

após a divulgação do resultado final. Após este período, a documentação será 

inutilizada. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 

4.  LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Secretaria de Ensino da FIOCRUZ: Rua Uberaba, 780 – sala 6 – Térreo - 

Barro Preto Belo Horizonte MG Brasil Cep: 30180-080  

Tel.: (31) 3295.7727  

Horário: 08:30 às 12:00 e 13:00 às 16:30  

 

5. INFORMAÇÕES  

Serviço de Capacitação em Métodos Quantitativos  

E-mail: sameq@minas.fiocruz.br  

Home Page: http://www.minas.fiocruz.br 

 

 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2019.  

Zélia Maria Profeta da Luz  

Diretora Geral  

IRR/FIOCRUZ 


