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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO NA
ÁREA DE CONHECIMENTO E ÁREA(S) AFIM(NS) EM SAÚDE COLETIVA
(T-20/Auxiliar A)

RELATÓRIO CONCLUSIVO DO PROCESSO SELETIVO

Ao(s)  dia(s) do mês de de  ( ), sob a condução04 (quatro) junho 2019 dois mil e dezenove
do(s) membro(s) da a saber  (SIAPE 1631387),  Comissão de Seleção : EDUARDO SIMON

SIAPE 2485937  e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA ( ) DANILO FERNANDES
), sob a presidência do primeiro deram início aos trabalhos referenteCOSTA (SIAPE 258338 , 

à elaboração do novo  do certame e construção do novo Resultado Final Relatório
Conclusivo do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto na Área de
Conhecimento e Área(s) Afim(ns) em Saúde Coletiva, Regime de Trabalho de 20 (vinte)

, regido pelo Edital nº 31 da Universidade Federal dahoras semanais, Classe Auxiliar A
Paraíba (UFPB), de 02 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 84,
do dia 03 de maio de 2019, seção 3, pág. 84-88, em razão dos desdobramentos decorrentes do
recurso administrativo impetrado pelas candidatas ALINE CRISTINA ABRANTES

(CPF nº 066.189.804-02) e (CPF nºFORMIGA FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
089.300.324-78), no dia 31 de maio de 2019, quanto aos resultados obtidos por elas na
Avaliação do Exame de Títulos.

No que tange os resultados obtidos pelos candidatos na Prova Didática, realizada no dia 17
, os candidatos obtiveram as seguintes pontuações finais: A/Ode maio de 2019 1º

(CPF nº 089.300.324-78 || RG nº 7980064candidato(a): FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
SDS/PE) entregou seu Plano de Aula à cada membro da Comissão Examinadora, antes da
realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação sobre o tema nº 4 (VIGILÂNCIA À
SAÚDE E OS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA
PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS [VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
SANITÁRIA E AMBIENTAL]), com início da apresentação às 08h07 (oito horas e sete
minutos) e término às 08h54 (oito horas e cinquenta e quatro minutos), com duração total de
47 (quarenta e sete) minutos. A/O (CPF1º candidato(a): FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
nº 089.300.324-78 || RG nº 7980064 SDS/PE) obteve às seguintes pontuações individuais junto
aos membros da comissão a saber. 93 (noventa e três) pontos; EDUARDO SIMON: JANINE

92 (noventa e dois) pontos;AZEVEDO DO NASCIMENTO:  e DANIELLA DE SOUZA
94 (noventa e quatro) pontos obtendo a média aritmética final de 93 (noventa eBARBOSA: ; 

três) pontos como nota final consolidada, , sendo classificado(a) para próxima fase do
A/O  (CPF nºcertame (Prova de Títulos). 2º candidato(a): ISAUNIR VERÍSSIMO LOPES

086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB) entregou seu Plano de Aula à cada membro da
Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação
sobre o tema nº 4 (VIGILÂNCIA À SAÚDE E OS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA
PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
[VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL]), com início da



apresentação às 09h12 (nove horas e doze minutos) e término às 09h53 (nove horas e
cinquenta e três minutos), com duração total de 41 (quarenta e um) minutos. A/O 2º

 (CPF nº 086.540.254-09 || RG nº 3413682candidato(a): ISAUNIR VERÍSSIMO LOPES
SSDS/PB) obteve às seguintes pontuações individuais junto aos membros da comissão a saber.

90 (noventa) pontos; 92EDUARDO SIMON: JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO: 
(noventa e dois) pontos; 84 (oitenta e quatro) pontos e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: 

obtendo a média aritmética final de 88,66 (oitenta e oito inteiros e sessenta e seis centésimos); 
pontos como nota final consolidada,,  sendo classificado(a) para próxima fase do certame

A/O  (CPF nº(Prova de Títulos). 3º candidato(a): SARAH BARBOSA SEGALLA
317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP) entregou seu Plano de Aula à cada membro da
Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação
sobre o tema nº 4 (VIGILÂNCIA À SAÚDE E OS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA
PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
[VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL]), com início da
apresentação às 10h00 (dez horas) e término às 10h40 (dez horas e quarenta minutos), com
duração total de 40 (quarenta) minutos. A/O 3º candidato(a): SARAH BARBOSA

 (CPF nº 317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP) obteve às seguintesSEGALLA
pontuações individuais junto aos membros da comissão a saber. 87EDUARDO SIMON: 
(oitenta e sete) pontos; 85 (oitenta e cinco)JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO: 
pontos; 88 (oitenta e oito) pontos obtendo a média e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: ; 
aritmética final de 86,66 (oitenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos) pontos como nota, 
final consolidada, sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de Títulos). 
A/O  (CPF nº4º candidato(a): DENISE MOTA ARARIPE PEREIRA FERNANDES
027.021.533-64 || RG nº 4539984 SSDS/PB) entregou seu Plano de Aula à cada membro da
Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação
sobre o tema nº 4 (VIGILÂNCIA À SAÚDE E OS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA
PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS
[VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL]), com início da
apresentação às 10h52 (dez horas e cinquenta e dois minutos) e término às 11h19 (onze horas
e dezenove minutos), com duração total de 27 (vinte e sete) minutos. A/O 4º candidato(a):

 (CPF nº 027.021.533-64 || RG nºDENISE MOTA ARARIPE PEREIRA FERNANDES
4539984 SSDS/PB) obteve às seguintes pontuações individuais junto aos membros da
comissão a saber. 85 (oitenta e cinco) pontos; EDUARDO SIMON: JANINE AZEVEDO

82 (oitenta e dois) pontos; 79DO NASCIMENTO:  e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: 
(setenta e nove) pontos obtendo a média aritmética final de 82 (oitenta e dois) pontos como; , 
nota final consolidada, sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de

A/O  (CPF nºTítulos). 5º candidato(a): MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO
320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP) entregou seu Plano de Aula à cada membro da
Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação
sobre o tema nº 3 (INTERDISCIPLINARIDADE E TRABALHO EM EQUIPE NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE), com início da apresentação às 14h01 (quatorze horas e um
minutos) e término às 14h47 (quatorze horas e quarenta e sete minutos), com duração total de
46 (quarenta e seis) minutos. A/O 5º candidato(a): MARCOS FILIPE RODRIGUES

 (CPF nº 320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP) obteve às seguintesBOSQUIERO
pontuações individuais junto aos membros da comissão a saber. 82EDUARDO SIMON: 
(oitenta e dois) pontos; 80 (oitenta) pontos;JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO:  e

70 (setenta) pontos obtendo a média aritmética finalDANIELLA DE SOUZA BARBOSA: ; 
de 77,33 (setenta e sete inteiros e trinta e três centésimos) pontos como nota final consolidada,, 

A/O sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de Títulos). 6º
(CPF nº 086.840.464-04 || RG nºcandidato(a): ERNESTO LOEWENBACH NETO 

3523097 SSDS/PB) entregou seu Plano de Aula à cada membro da Comissão Examinadora,
antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação sobre o tema nº 3
(INTERDISCIPLINARIDADE E TRABALHO EM EQUIPE NA ATENÇÃO BÁSICA À
SAÚDE), com início da apresentação às 14h57 (quatorze horas e cinquenta e sete minutos) e
término às 15h33 (quinze horas e trinta e três minutos), com duração total de 36 (trinta e seis)
minutos. A/O (CPF nº6º candidato(a): ERNESTO LOEWENBACH NETO 



086.840.464-04 || RG nº 3523097 SSDS/PB) obteve às seguintes pontuações individuais junto
aos membros da comissão a saber. 92 (noventa e dois) pontos; EDUARDO SIMON: 

95 (noventa e cinco) pontos;JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO:  e DANIELLA DE
83 (oitenta e três) pontos obtendo a média aritmética final de 90SOUZA BARBOSA: ; 

(noventa) pontos como nota final consolidada,,  sendo classificado(a) para próxima fase do
A/O certame (Prova de Títulos). 7º candidato(a): ALINE CRISTINA ABRANTES

(CPF nº 066.189.804-02 || RG nº 3211524SSP/PB) entregou seu Plano de Aula àFORMIGA 
cada membro da Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua
apresentação sobre o tema nº 3 (INTERDISCIPLINARIDADE E TRABALHO EM EQUIPE
NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE), com início da apresentação às 15h56 (quinze horas e
cinquenta e seis minutos) e término às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), com duração
total de 34 (trinta e quatro) minutos. A/O 7º candidato(a): ALINE CRISTINA ABRANTES

(CPF nº 066.189.804-02 || RG nº 3211524SSP/PB) obteve às seguintesFORMIGA 
pontuações individuais junto aos membros da comissão a saber. 93EDUARDO SIMON: 
(noventa e três) pontos; 97 (noventa e sete)JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO: 
pontos; 94 (noventa e quatro) pontos obtendo a e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: ; 
média aritmética final de 94,66 (noventa e quatro inteiros e sessenta e seis centésimos) pontos, 
como nota final consolidada, sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de

A/O (CPF nºTítulos). 8º candidato(a): HELOISA MOREIRA ESTRELA DINIZ RAMOS 
053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB) entregou seu Plano de Aula à cada membro da
Comissão Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação
sobre o tema nº 3 (INTERDISCIPLINARIDADE E TRABALHO EM EQUIPE NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE), com início da apresentação às 17h09 (dezessete horas e
nove minutos) e término às 17h41 (dezessete horas e quarenta e um minutos), com duração
total de 32 (trinta e dois) minutos. A/O 8º candidato(a): HELOISA MOREIRA ESTRELA

(CPF nº 053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB) obteve às seguintesDINIZ RAMOS 
pontuações individuais junto aos membros da comissão a saber. 89EDUARDO SIMON: 
(oitenta e nove) pontos; 88 (oitenta e oito)JANINE AZEVEDO DO NASCIMENTO: 
pontos; 85 (oitenta e cinco) pontos obtendo a média e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: ; 
aritmética final de 87,33 (oitenta e sete inteiros e trinta e três centésimos) pontos como nota, 
final consolidada, sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de Títulos). 
A/O (CPF nº 067.658.504-30 ||9º candidato(a): PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE 
RG nº 2911899 SSDS/PB) entregou seu Plano de Aula à cada membro da Comissão
Examinadora, antes da realização da Prova Didática, seguindo sua apresentação sobre o tema
nº 2 (A BUSCA DA INTEGRALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO EM
SAÚDE), com início da apresentação às 18h02 (dezoito horas e dois minutos) e término às
18h19 (dezoito horas e dezenove minutos), com duração total de 17 (dezessete) minutos. A/O 

(CPF nº 067.658.504-30 || RG nº9º candidato(a): PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE 
2911899 SSDS/PB) obteve às seguintes pontuações individuais junto aos membros da
comissão a saber. 82 (oitenta e dois) pontos; EDUARDO SIMON: JANINE AZEVEDO DO

75 (setenta e cinco) pontos; 83NASCIMENTO:  e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA: 
(oitenta e três) pontos obtendo a média aritmética final de 80 (oitenta) pontos, como nota final; 
consolidada, sendo classificado(a) para próxima fase do certame (Prova de Títulos).

O Resultado Final da Avaliação da Prova Didática, ,realizada no dia 17 de maio de 2019
classificaram à próxima etapa do certame (Prova de Títulos) os seguintes candidatos: ALINE

(CPF nº 066.189.804-02 || RG nº 3211524SSP/PB); CRISTINA ABRANTES FORMIGA 
 (CPF nº 027.021.533-64 || RG nºDENISE MOTA ARARIPE PEREIRA FERNANDES

4539984 SSDS/PB); (CPF nº 086.840.464-04 || RG nºERNESTO LOEWENBACH NETO 
3523097 SSDS/PB); (CPF nº 089.300.324-78 || RG nºFLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
7980064 SDS/PE); (CPF nºHELOISA MOREIRA ESTRELA DINIZ RAMOS 
053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB);  (CPF nºISAUNIR VERÍSSIMO LOPES
086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB); MARCOS FILIPE RODRIGUES



 (CPF nº 320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP); BOSQUIERO PRISCILLA LEITE
(CPF nº 067.658.504-30 || RG nº 2911899 SSDS/PB); e COSTA ANDRADE SARAH
 (CPF nº 317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP).BARBOSA SEGALLA

O , realizada no dia 17 de maio de 2019, Resultado Final da Avaliação da Prova Didática foi
tornado público junto aos candidatos inscritos no certame e demais sujeitos interessados

de acordo com ao calendário de atividades constante no Edital nºno dia 20 de maio de 2019, 
31 da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), de 02 de maio de 2019, publicado no Diário
Oficial da União (DOU) nº 84, do dia 03 de maio de 2019, seção 3, pág. 84-88.

Não houve pedidos de interposição de recursos administrativos quanto aos resultados obtidos
pelos candidatos na Avaliação da Prova Didática, dentro do prazo determinado na Resolução
nº 07/2017 do CONSEPE/UFPB e no Edital nº 31 da Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
de 02 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 84, do dia 03 de maio
de 2019, seção 3, pág. 84-88

No que tange os resultados obtidos pelos candidatos , na Avaliação do Exame de Títulos
sob a condução do(s) membro(s) darealizado no dia 23 de maio de 2019,  Comissão de

a saber  (SIAPE 1631387), Seleção : EDUARDO SIMON DANIELLA DE SOUZA
SIAPE 2485937  e ), sob aBARBOSA ( ) DANILO FERNANDES COSTA (SIAPE 258338

presidência do primeiro, os candidatos obtiveram as seguintes pontuações finais: A/O 
(CPF nº 066.189.804-02 || RGcandidato(a): ALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA 

nº 3211524SSP/PB) obteve , correspondendo1,60 (um inteiro e sessenta centésimos) pontos
à nota final na Avaliação do Exame de Títulos de  pontos. A/O 16,00 (dezesseis) candidato(a):

 (CPF nº 027.021.533-64 || RG nºDENISE MOTA ARARIPE PEREIRA FERNANDES
4539984 SSDS/PB) obteve , correspondendo9,70 (nove inteiros e setenta centésimos) pontos
à nota final na Avaliação do Exame de Títulos de  pontos. A/O 97,00 (noventa e sete)

(CPF nº 086.840.464-04 || RG nºcandidato(a): ERNESTO LOEWENBACH NETO 
3523097 SSDS/PB) obteve , correspondendo8,60 (oito inteiros e sessenta centésimos) pontos
à nota final na Avaliação do Exame de Títulos de  pontos. A/O 86,00 (oitenta e seis)

(CPF nº 089.300.324-78 || RG nº 7980064candidato(a): FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
SDS/PE) obteve , correspondendo à nota final na Avaliação do0,20 (vinte centésimos) pontos
Exame de Títulos de  pontos. A/O 2,00 (dois) candidato(a): HELOISA MOREIRA

(CPF nº 053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB) obteve ESTRELA DINIZ RAMOS 
, correspondendo à nota final na Avaliação do9,10 (nove inteiros e dez centésimos) pontos

Exame de Títulos de  pontos. A/O 91,00 (noventa e um) candidato(a): ISAUNIR
 (CPF nº 086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB) obteve VERÍSSIMO LOPES 10,00

, correspondendo à nota final na Avaliação do Exame de Títulos de (dez) pontos 100,00 (cem)
pontos. A/O  (CPF nºcandidato(a): MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO
320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP) obteve , correspondendo à0,00 (ZERO) pontos
nota final na Avaliação do Exame de Títulos de , em cumprimento ao0,00 (ZERO) pontos
disposto no item 7.1 do Edital Reitor nº 31/2019, onde há seguinte disposição “Não será

, emadmitida complementação de documentação fora do prazo fixado para a inscrição”
razão da ausência da apresentação da documentação comprobatória ao Exame de Títulos nos
termos do item 7.1 do Edital Reitor nº 31/2019 (UFPB) . A/O candidato(a): PRISCILLA

(CPF nº 067.658.504-30 || RG nº 2911899 SSDS/PB) obteve LEITE COSTA ANDRADE 
, correspondendo à nota final na Avaliação8,60 (oito inteiros e sessenta centésimos) pontos

do Exame de Títulos de  pontos. A/O 86,00 (oitenta e seis) candidato(a):SARAH BARBOSA
 (CPF nº 317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP) obteve ,SEGALLA 8,00 (oito) pontos

correspondendo à nota final na Avaliação do Exame de Títulos de  pontos.80,00 (oitenta)

O , realizada no dia 23 de maio de 2019, Resultado Final da Avaliação do Exame de Títulos
foi tornado público junto aos candidatos inscritos no certame e demais sujeitos



de acordo com ao calendário de atividades constanteinteressados no dia 23 de maio de 2019, 
no Edital nº 31 da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), de 02 de maio de 2019, publicado
no Diário Oficial da União (DOU) nº 84, do dia 03 de maio de 2019, seção 3, pág. 84-88.

A candidata (CPF nº 066.189.804-02), no diaALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA 
31 de maio de 2019, impetrou recurso administrativo dirigido à Comissão de Seleção, quanto
ao resultado obtido na Avaliação do Exame de Títulos. A Comissão de Seleção a saber:

 (SIAPE 1631387), SIAPEEDUARDO SIMON DANIELLA DE SOUZA BARBOSA (
2485937  e ), sob a presidência do) DANILO FERNANDES COSTA (SIAPE 258338
primeiro, realizaram no dia 03 de junho de 2019, o sorteio entre os membros supracitados de
qual membro exerceria a relatoria do recurso administrativo impetrado pela candidata ALINE

(CPF nº 066.189.804-02), em cumprimento às normasCRISTINA ABRANTES FORMIGA 
aplicadas ao certame em tela, para posterior apreciação/aprovação colegiada pelos membros
desta Comissão de Seleção. O membro relator sorteado (  - SIAPEEDUARDO SIMON
1631387) apresentou aos membros da Comissão de Seleção a saber: EDUARDO SIMON
(SIAPE 1631387), SIAPE 2485937  e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA ( ) DANILO

 parecer fundamentado mantendo a pontuação finalFERNANDES COSTA (SIAPE 258338)
obtida pela candidata ,ALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA (CPF: 060.189.804-02)
na fase correspondente a Avaliação do Exame de Títulos, conforme resultado final publicado
dia 23 de maio de 2019, que foi no dia 03 de junho deAPROVADO POR UNANIMIDADE, 
2019 No dia 04 de junho de 2019 a Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde do. 
Centro de Ciências Médicas, atendendo determinação desta Comissão de Seleção, encaminha
ao correio eletrônico da candidata (CPF nºALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA 
066.189.804-02) ,parecer conclusivo aprovado pelos membros da Comissão de Seleção
disponível nos autos do Processo Administrativo nº 23074.025003/2019-14, convocando a
candidata (CPF nº 066.189.804-02) a se fazerALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA 
presente na Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas
da Universidade Federal da Paraíba, às 10h00 (dez horas da manhã) do dia 05 de junho de
2019, a fim de participar da seção pública onde será apresentado, disponibilizado e lido o
inteiro teor da manifestação escrita da Comissão de Seleção sobre os pedidos objetos do
julgamento referente a fase correspondente a Avaliação do Exame de Títulos.

A candidata (CPF nº 089.300.324-78), no dia 31 de maioFLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
de 2019, impetrou recurso administrativo dirigido à Comissão de Seleção, quanto ao resultado
obtido na Avaliação do Exame de Títulos. A Comissão de Seleção a saber: EDUARDO

 (SIAPE 1631387), SIAPE 2485937  e SIMON DANIELLA DE SOUZA BARBOSA ( )
), sob a presidência do primeiro,DANILO FERNANDES COSTA (SIAPE 258338

realizaram no dia 03 de junho de 2019, o sorteio entre os membros supracitados de qual
membro exerceria a relatoria do recurso administrativo impetrada pela candidata FLÁVIA

(CPF nº 089.300.324-78), em cumprimento às normas aplicadas aoCRISTIANE DA SILVA 
certame em tela, para posterior apreciação/aprovação colegiada pelos membros desta
Comissão de Seleção. O membro relator sorteado (DANIELLA DE SOUZA BARBOSA - 
SIAPE 2485937) apresentou aos membros da Comissão de Seleção a saber: EDUARDO

 (SIAPE 1631387), SIAPE 2485937  e SIMON DANIELLA DE SOUZA BARBOSA ( )
 parecer fundamentado DANILO FERNANDES COSTA (SIAPE 258338) alterando a

pontuação obtida pela candidata FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA (CPF:
  089.300.324-78) na fase correspondente ao Avaliação do Exame de Títulos de 2 (dois)

, após aplicação da regra constante no art. 23 da Resolução nºpontos para 6 (seis) pontos
07/2017 CONSEPE/UFPB, advindos da somatória dos itens previstos no Anexo VII da
Resolução nº 07/2017 do CONSEPE/UFPB a saber:  (TÍTULOS ACADÊMICOSSeção A
OBTIDOS) com ;  (ATIVIDADE DE ENSINO E DE EXTENSÃO)zero (0,0) pontos Seção B
com ;  (PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA Ezero (0,0) pontos Seção C
CULTURAL NA ÁREA OU SUBÁREA DO CONCURSO) ; ecom 0,6 (seis décimos) pontos

 (PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL NA ÁREASeção D



OU SUBÁREA DO CONCURSO) que foi com zero (0,0) pontos, APROVADO POR
no dia 03 de junho de 2019  No dia 04 de junho de 2019 a Secretaria doUNANIMIDADE, .

Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas, atendendo determinação
desta Comissão de Seleção, encaminha ao correio eletrônico da candidata FLÁVIA

(CPF nº 089.300.324-78) CRISTIANE DA SILVA parecer conclusivo aprovado pelos
, disponível nos autos do Processo Administrativo nºmembros da Comissão de Seleção

23074.025003/2019-14, convocando a candidata (CPF nºFLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 
089.300.324-78) a se fazer presente na Secretaria do Departamento de Promoção da Saúde do
Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba, às 10h00 (dez horas da
manhã) do dia 05 de junho de 2019, a fim de participar da seção pública onde será
apresentado, disponibilizado e lido o inteiro teor da manifestação escrita da Comissão de
Seleção sobre os pedidos objetos do julgamento referente a fase correspondente a Avaliação
do Exame de Títulos.

No dia 04 de junho de 2019 a Comissão de Seleção a saber:  (SIAPEEDUARDO SIMON
1631387), SIAPE 2485937  e DANIELLA DE SOUZA BARBOSA ( ) DANILO

), sob a presidência do primeiro, após osFERNANDES COSTA (SIAPE 258338
desdobramentos decorrentes do recurso administrativo impetrado pelas candidatas ALINE
CRISTINA ABRANTES FORMIGA (CPF nº 066.189.804-02) e FLÁVIA CRISTIANE DA
SILVA (CPF nº 089.300.324-78) quanto aos resultados obtidos pelas mesmas na Avaliação do
Exame de Títulos, aplicaram peso 6 (seis) nos resultados obtidos pelo candidatos na Prova
Didática e o peso 4 (quatro) nos resultados obtidos pelo candidatos no Exame de Títulos, nos
termos do item 5.1 do Edital Reitor nº 31/2019 (UFPB), os candidatos obtiveram as seguintes
pontuações no Resultado Final do certame: A/O ALINE CRISTINA ABRANTES

(CPF nº 066.189.804-02 || RG nº 3211524SSP/PB) obteve FORMIGA 63,20 (sessenta e três
 A/O inteiro e vinte centésimos) pontos. candidato(a): DENISE MOTA ARARIPE

 (CPF nº 027.021.533-64 || RG nº 4539984 SSDS/PB) obteve PEREIRA FERNANDES 88,00
. A/O (oitenta e oito inteiros) pontos candidato(a): ERNESTO LOEWENBACH NETO 

(CPF nº 086.840.464-04 || RG nº 3523097 SSDS/PB) obteve 88,40 (oitenta e oito inteiros e
. A/O (CPFquarenta centésimos) pontos candidato(a): FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 

nº 089.300.324-78 || RG nº 7980064 SDS/PE) obteve 58,20 (cinquenta e oito inteiros e vinte
. A/O centésimos) pontos candidato(a): HELOISA MOREIRA ESTRELA DINIZ

(CPF nº 053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB) obteve RAMOS 88,80 (oitenta e oito
. A/O inteiros e oitenta centésimos) pontos candidato(a): ISAUNIR VERÍSSIMO LOPES

(CPF nº 086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB) obteve 93,20 (noventa e três inteiros e
. A/O vinte centésimos) pontos candidato(a): MARCOS FILIPE RODRIGUES

 (CPF nº 320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP) obteve BOSQUIERO 46,40 (quarenta
. A/O e seis inteiros e quarenta centésimos) pontos candidato(a): PRISCILLA LEITE

(CPF nº 067.658.504-30 || RG nº 2911899 SSDS/PB) obteve COSTA ANDRADE 82,40
. A/O (oitenta e dois inteiros e quarenta centésimos) pontos candidato(a): SARAH

 (CPF nº 317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP) obteve BARBOSA SEGALLA 84,00
.(oitenta e quatro inteiros) pontos

A classificação final dos candidatos no certame ficou assim estabelecida: : ISAUNIR1º lugar
 (CPF nº 086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB) com VERÍSSIMO LOPES 93,20

(noventa e três inteiros e vinte centésimos) pontos; : HELOISA MOREIRA2º lugar
(CPF nº 053.593.454-89 || RG nº 2917059 SSDS/PB) com ESTRELA DINIZ RAMOS 88,80

(oitenta e oito inteiros e oitenta centésimos) pontos; : ERNESTO3º lugar
(CPF nº 086.840.464-04 || RG nº 3523097 SSDS/PB) com LOEWENBACH NETO 88,40

(oitenta e oito inteiros e quarenta centésimos) pontos; : DENISE MOTA4º lugar
 (CPF nº 027.021.533-64 || RG nº 4539984 SSDS/PB)ARARIPE PEREIRA FERNANDES

com ; :  (CPF88,00 (oitenta e oito inteiros) pontos 5º lugar SARAH BARBOSA SEGALLA
nº 317.792.528-38 || RG nº 46007645-0 SSP/SP) com 84,00 (oitenta e quatro inteiros)

(CPF nº 067.658.504-30 || RGpontos; : PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE 6º lugar



nº 2911899 SSDS/PB) com 82,40 (oitenta e dois inteiros e quarenta centésimos) pontos; 7º
(CPF nº 066.189.804-02 || RG nº: ALINE CRISTINA ABRANTES FORMIGA lugar

3211524SSP/PB) com 63,20 (sessenta e três inteiro e vinte centésimos) pontos; :8º lugar
(CPF nº 089.300.324-78 || RG nº 7980064 SDS/PE) com FLÁVIA CRISTIANE DA SILVA 

58,20 (cinquenta e oito inteiros e vinte centésimos) pontos; e : MARCOS FILIPE9º lugar
 (CPF nº 320.234.838-83 || RG nº 41134332-4 SSP/SP) com RODRIGUES BOSQUIERO

46,40 (quarenta e seis inteiros e quarenta centésimos) pontos.

 O novo quadro de notas e classificação do processo seletivo simplificado para professor
substituto na área de conhecimento em Saúde Coletiva e área(s) afim(ns) do
Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas da Universidade
Federal da Paraíba, foi tornado público junto aos candidatos inscritos no certame e
demais sujeitos interessados no dia 04 de junho de 2019.

Os 9 (nove) candidatos habilitados à Avaliação do Exame de Títulos foram aprovados no
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto na Área de
Conhecimento e Área(s) Afim(ns) em Saúde Coletiva, sob o regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais, na Classe Auxiliar A, sendo  na vagaAPROVADO e CLASSIFICADO,
objeto do Edital Reitor nº 31, de 02 de maio de 2019, Publicado no Diário Oficial da União
(DOU) nº 84, do dia 03 de maio de 2019, seção 3, págs. 84-88, o candidato ISAUNIR
VERÍSSIMO LOPES (CPF nº 086.540.254-09 || RG nº 3413682 SSDS/PB) com 93,20

 pontos, conforme quadro de notas em anexo.(noventa e três inteiros e vinte centésimos)

(Assinado digitalmente em 04/06/2019 15:09)
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