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Divulgação do Resultado Parcial do Processo Seletivo de 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 público o Resultado Parcial 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. 

Foi desclassificada, por não se apresentar para realização das entrevistas no 

horário e local divulgados pela Comissão de Seleção, a candidata Anna Luisa Moura 

Alencar Rocha. 

A avaliação dos currículos e a condução das entrevistas foram realizados pela 

Comissão de Seleção conforme previsto no edital, sendo calculada a média ponderada 

com peso 2 para o currículo e peso 3 para a entrevista. A ordem decrescente de 

classificação dos candidatos, segundo o resultado da média ponderada, consta no 

quadro a seguir: 

Candidato(a) Currículo Entrevista Média ponderada 

Edmilson Calixto de Lima 86 90 88,40 

Ana Teresa de Azevedo Lacerda 57 85 73,80 

Rochelle Cirne Caramuru 60 80 72,00 

Thallytta Thamara Guimarães Almeida 42 85 67,80 

Fábio Ramon Bezerra Clementino 28 70 53,20 

Márcia Florentino Soares 8 80 51,20 

Luiz Claudio Anselmo do Nascimento 17 70 48,80 

Anna Luisa Moura Alencar Rocha Desclassificada 



Eventuais recursos referentes a este resultado parcial 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 03 de setembro de 

2019. 

 

João Pessoa, 02 de setembro de 2019 
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