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Homologação das inscrições de Candidatos para o Processo Seletivo
Simplificado para Entrevistadores
A Coordenação da Pesquisa “Análise do efeito do programa nacional de
pagamento por performance (PMAQ) nas desigualdades do financiamento e nos
desfechos da atenção básica no Brasil” (Unpacking the effect of the national pay for
performance scheme (PMAQ) on inequalities in the financing and delivery of primary care
in Brazil), financiada pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba
(FAPESQ), através do Edital CONFAP/FUNDO NEWTON/MRC Health Systems Research
Networks, torna pública a Homologação das Inscrições realizadas por candidatos
interessados em participar do processo seletivo simplificado de entrevistadores para
atuarem, sem vínculo empregatício, na pesquisa de acordo com os planos de trabalho
apresentados no edital publicado em 26 de agosto de 2019.
Até o horário definido, inscreveram-se 23 candidatos. Por contemplarem todos os
pré-requisitos indicados no edital para que os interessados estivessem aptos a se
candidatarem, estão sendo homologadas as inscrições dos seguintes participantes desta
seleção:
•

Ana Teresa De Azevedo Lacerda

•

Anna Luisa Moura Alencar Rocha

•

Edmilson Calixto De Lima

•

Fábio Ramon Bezerra Clementino

•

Luiz Claudio Anselmo Do Nascimento

•

Márcia Florentino Soares

•

Rochelle Cirne Caramuru

•

Thallytta Thamara Guimarães Almeida

Não foram homologadas e, sendo assim, estão desclassificados deste processo
seletivo os seguintes candidatos:
•

Aristóteles Lima

•

Cristiane Xavier Silva

•

Daniel Barbosa da Silva

•

Emanuel Macedo

•

Emanuelle Rodrigues da Silva

•

Emerson Tiago da Silva Alves

•

Emille Raulino de Barros

•

Ianne Rafaella Santos Melo

•

Jackson Silva Lima

•

José Antonio da Silva Júnior

•

Maria Monica de Oliveira

•

Marisa Martins

•

Rávila Suênia Bezerra da Silva

•

Sumaia Bueno Baptista

•

Vivian Seabra

Eventuais recursos referentes a este resultado de Homologação das Inscrições
deverão ser encaminhados com a devida fundamentação mediante mensagem para o
endereço eletrônico do Coordenador da Pesquisa , a saber: lucianobgomes@gmail.com.

O prazo para envio de tais recursos será até as 23h59 do dia 29 de agosto de
2019.

João Pessoa, 28 de agosto de 2019.

Luciano Bezerra Gomes
Coordenador da Pesquisa

