
Centro de Referência e Treinamento DST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Comunicado:  

Resultado preliminar da Fase 1 - análise documental do  Edital nº001/2022, que visa a  seleção de 

pesquisadores, com graduação em Gestão Pública, Gestão de Serviços de Saúde, Enfermagem, 

Biologia, Medicina, Psicologia, Assistente Social ou demais áreas da Saúde e com Especialização 

em Promoção e Prevenção em IST/HIV, Gestão de Programas de Saúde, Especialização em 

Enfermagem em Saúde Pública, Especialização em Saúde Pública ou Coletiva, para atuação no 

projeto “Fortalecimento da resposta municipal à sífilis congênita no estado de São Paulo da 

pesquisa Aplicada para integração inteligente orientada ao fortalecimento das redes de atenção para 

resposta rápida à sífilis".  

No dia 14 de abril de 2022, 10:00 horas, reuniram-se os membros da Banca Examinadora, na Sala 

da Gerência de Planejamento do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS – CRT-DST/Aids, 

sito à Rua Santa Cruz, 81 - Vila Mariana - São Paulo – SP.   

Após análise minuciosa dos documentos apresentados pelos candidatos, nos termos do item 6.1.i do 

Edital 001/2022, concluiu a Banca Examinadora: foram aprovados nesta fase preliminar da 

seleção: Neide Gravato da Silva (76 pontos); Carolina Simone Souza Adania (66 pontos); Goher 

Lima Gonzales (62 pontos); Emanuelle Kalyne Barbosa Spencel Teixeira (60 pontos); Ana Paula 

Margarido Silva (58 pontos); Cristiane Lopes de Souza (52,5 pontos); Ana Beatriz Machado de 

Almeida (52 pontos); Anderson Sena Barnabe (37 pontos); e, Amanda Miyako Ueno (14 pontos); 

E, NÃO foram aprovados, de acordo com o item 6.6 do edital (“Será considerado eliminado na 

Fase 1 o candidato que não juntar, no momento da inscrição, os documentos tidos como 

"obrigatórios" no ANEXO II ou obtiver nota 0): Gabriel Antonio Guimarães Pereira Filho, por não 

ter apresentado o Diploma de Graduação nas áreas de Gestão Pública, Gestão de Serviços, 

Enfermagem, Biomedicina, Psicologia ou demais áreas da Saúde (frente e verso), o Diploma de 

Especialização nas áreas de Gestão Pública, Gestão de Serviços, Enfermagem, Biomedicina, 

Psicologia ou demais áreas da Saúde (frente e verso) e o comprovante de residência em nome do 

candidato;  Tamara Nassar da Silva por não ter apresentado o comprovante de residência em nome 

do candidato; Caroline Freire por não ter apresentado o comprovante de residência em nome do 

candidato;   Felipe Campos do Vale por não ter apresentado o comprovante de residência em nome 

do candidato;  Karen Barbosa dos Santos por não ter apresentado o Diploma de Graduação nas 

áreas de Gestão Pública, Gestão de Serviços, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia ou demais 



áreas da Saúde (frente e verso) e o Diploma de Especialização nas áreas de Gestão Pública, Gestão 

de Serviços, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia ou demais áreas da Saúde (frente e verso);   

Jucimara de Araujo Ferreira por não ter apresentado o Diploma de Especialização nas áreas de 

Gestão Pública, Gestão de Serviços, Enfermagem, Biomedicina, Psicologia ou demais áreas da 

Saúde (frente e verso); Kamila Tessarolo Velame por não ter apresentado o comprovante de 

residência em nome do candidato; e, Pollyana Oliveira Lira, que não encaminhou os documentos no 

prazo estabelecido no Anexo I do Edital - 13/04/2022 (os documentos chegaram as 00:23 horas do 

dia 14/04/2022); Fica aberto o prazo de 04 (quatro) dias corridos, para interposição de recurso 

a partir da publicação deste comunicado. 
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Banca Examinadora  


