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RESULTADO PARCIAL BOLSISTAS – PROJETO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 

AÇÕES EM SAÚDE PARA A COMUNIDADE CARCERÁRIA COM FOCO NA 

TUBERCULOSE 

 

A Fiocruz Brasília e o Departamento Penitenciário Nacional/MESP divulgam 

resultado parcial da seleção de bolsistas para implementação de ações de comunicação 

e educação em saúde com foco em tuberculose no sistema prisional e apoio para a 

organização da rede de atenção para o controle da doença. 

I) Os candidatos selecionados devem reunir os seguintes documentos para início do 

processo de contratação: 

a. Currículo Atualizado  

b. Cópia do RG e CPF  

c. Comprovante de Escolaridade/Graduação/Titulação (Diploma ou Certificado) 

d. Cópia dos dados bancários (folha de cheque, extrato bancário ou cartão) 

e. Comprovante de residência atualizado dos últimos três meses, em nome do 

candidato (caso não possua, o comprovante deve vir acompanhado de uma 

declaração do proprietário do imóvel, alegando que o candidato reside no 

domicílio) 

 

II) Os documentos acima listados devem ser digitalizados de maneira legível e 

encaminhados para o endereço saudemental.fiocruzbsb@gmail.com até a data 

limite de 05/11/2018. Demais instruções serão encaminhadas por e-mail, em 

resposta ao envio dos documentos. 

 

III) Para os municípios/vagas que não constam nas listas abaixo, orienta-se aguardar 

divulgação de lista complementar na data provável de 16/11/2018. 

 

IV) Em caso de dúvidas em relação a documentação para contratação, entrar em 

contato com saudemental.fiocruzbsb@gmail.com.  Para as dúvidas relacionadas 

ao processo seletivo, entrar em contato com projetotb@mj.gov.br. 
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CANDIDATOS SELECIONADOS PARA MOBILIZADORES SOCIAL 

 

UF MUNICÍPIO SELECIONADOS 

GO APARECIDA DE GOIÂNIA Willian Ferreira da Silva Junior 

RO PORTO VELHO Alexsandra Landin de Santana 

SP GUARULHOS Gildeane de Fátima Cordeiro Valentim 

SP SOROCABA José Passaro 

 

Brasília, 29 Outubro de 2018.  


