Gerência - Geral de Gestão de Pessoas
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

EDITAL N° 66/ANVISA, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso
das atribuições que lhe conferem o artigo 5º da Portaria n. 1.596/ANVISA de 08 de agosto de
2016, resolve:

1. Divulgar o resultado da seleção do cargo em comissão de Gerente de Processos
Regulatórios - GPROR, dispensando-se a etapa de entrevistas, por decisão da Diretoria de
Regulação Sanitária, com base no art. 12 da Portaria n. 2222/2016.
1.1. Selecionar TELMA RODRIGUES CALDEIRA, considerando que a candidata atende a
todos os requisitos curriculares, comportamentais e técnicos exigidos pelo Edital de
Abertura e, tendo em vista que sua pontuação na análise curricular ficou muito próxima
da pontuação máxima, classificando-a como primeira colocada nesta etapa do processo
seletivo, portanto, possui o perfil adequado ao exercício do cargo.

2. Convocar os candidatos aprovados para a etapa de entrevistas comportamentais e técnicas
do Processo Seletivo destinado ao preenchimento dos cargos em comissão de Gerente de
Análise de Impacto Regulatório – GEAIR e Gerente de Estudos Econômicos e Inteligência
Regulatória – GECOR, código CGE IV, vinculados à Gerência-Geral de Regulamentação e
Boas Práticas Regulatórias – GGREG.
2.1. A convocação não envolve qualquer ordem de classificação, sendo realizada por ordem
alfabética.

Candidatos Convocados para Etapa de Entrevistas
Cargo: GEAIR
Nome

CPF

Cidley de Oliveira Guioti

***.102.949-**

Cintia Maria Gava

***.825.347-**

Misani Akiko Kanamota Ronchini

***.808.501-**

Rodolpho Emerson Silva de
Vasconcellos
Tassiana Fronza Pinho

***.844.326-**
***.946.160-**
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Candidatos Convocados para Etapa de Entrevistas
Cargo: GECOR
Nome

CPF

Gustavo Cunha Garcia

***.580.207-**

Marcos Antonio Salomão Alves

***.576.167-**

Mateus Rodrigues Cerqueira

***.562.686-**

2.2. Os candidatos aprovados serão contatados por meio do endereço de e-mail informado
no currículo e na ficha de inscrição com os dados do agendamento das entrevistas.
2.3. No período de 04 a 08 de dezembro de 2017, serão realizadas as entrevistas
comportamentais e técnicas na sede da ANVISA, em Brasília- DF.
2.3.1. Os candidatos que se encontrarem fora de Brasília na data da entrevista, poderão
ser entrevistados por meio de videoconferência, chamada telefônica ou outro meio
estipulado pela Comissão de Processo Seletivo.
2.4. No dia da entrevista, os candidatos deverão apresentar a documentação comprobatória
referente aos requisitos obrigatórios e desejáveis descritos no Edital de Abertura.
2.4.1. A relação dos documentos aceitos para fins de comprovação está descrita no item
35 do Edital nº 57/ANVISA, de 28 de setembro de 2017.
2.4.2. O candidato que não apresentar a documentação comprobatória referente aos
requisitos obrigatórios será automaticamente eliminado do processo seletivo.
3. Fica alterado o cronograma do Processo Seletivo, na forma do anexo I.
4. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

ALINE FERNANDES DAS CHAGAS
Gerente-Geral de Gestão de Pessoas

ANEXO I
CRONOGRAMA

ATIVIDADE

PRAZO PARA EXECUÇÃO

Realização das entrevistas comportamentais e técnicas

4 a 8/12/17

Publicação e homologação do resultado final

18/12/17
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