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Divulgação da lista final de inscrições homologadas e dos horários das entrevistas
dos candidatos

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,  em  virtude  de  não  ter  havido  interposição  de  recursos  às

homologações divulgadas em 28 de agosto  de 2019,  torna pública a lista  final  das

inscrições homologadas para o processo simplificado de entrevistadores para atuarem,

sem  vinculo  empregatício,  na  pesquisa  de  acordo  com  os  planos  de  trabalho

apresentados no edital  publicado em 26 de agosto de 2019. Os candidatos aptos a

participarem das próximas etapas desta seleção são os seguintes:

• 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

Os  candidatos  deverão  se  apresentar  na  Secretaria  do  Departamento  de

Promoção da Saúde para realizarem as entrevistas na manhã do dia 02 de setembro de

2019, nos horários especificados no quadro abaixo:



CANDIDATO HORÁRIO DA ENTREVISTA

Ana Teresa  de Azevedo Lacerda 8:30 h

Anna Luisa Moura Alencar Rocha 8:45 h

Edmilson Calixto de Lima 9:00 h

Fábio Ramon Bezerra Clementino 9:15 h

Luiz Claudio Anselmo do Nascimento 9:30 h

Márcia Florentino Soares 9:45 h

Rochelle Cirne Caramuru 10:00 h

Thallytta Thamara Guimarães Almeida 10:15 h

As  entrevistas  serão realizadas  pelos  membros  da Comissão  de  Seleção.  O

candidato  que  não  se  apresentar  pontualmente  à  Secretaria  do  Departamento  de

Promoção da Saúde para realização da entrevista, segundo os horários especificados

acima, será automaticamente eliminado do processo seletivo. Eventuais gastos com

deslocamento do candidato para realização desta entrevista no dia 02 de setembro de

2019  não  serão  ressarcidos  pelo  Projeto  de  Pesquisa,  devendo  ser  arcados  pelos

candidatos.

A Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde se localiza no primeiro

andar  do  Centro  de  Ciências  Médicas  da  Universidade  Federal  da  Paraíba

(CCM/UFPB)  Campus I, Jardim Universitário, S/N, Castelo Branco - João Pessoa/PB.

Ao se apresentar, será indicada ao candidato a sala em que ocorrerá a entrevista.

João Pessoa, 30 de agosto de 2019

Luciano Bezerra Gomes

Coordenador da Pesquisa 
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