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 Edital nº 25830/2021 – Concurso de Professor Substituto do DMIFC – Relação de candidatos 

habilitados à etapa seguinte do processo seletivo simplificado 

 

O Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária da Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhecimento dos interessados, a 

divulgação do resultado do recurso e da relação final dos candidatos habilitados à etapa 

seguinte do processo seletivo simplificado para professor substituto do DMIFC de acordo com as 

seguintes normas presentes no edital nº25830/2021: 
 

3.3. O interessado deverá formalizar o pedido de inscrição on-line junto ao Diretor da Unidade Acadêmica ou Instância 

Equivalente responsável pelo certame, conforme o período descrito no calendário indicado no cronograma do processo 

seletivo (Anexo III), através da ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I). Além da ficha de inscrição, o 

candidato deverá enviar eletronicamente o seu Currículo Lattes, os documentos de identificação e comprobatórios com a 

indicação de todas as titulações e experiências no exercício das atividades que serão exercidas, conforme documentos 

exigidos no subitem 3.3.1 deste Edital.  

  

3.3.1 A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, observando os dias e horários, e os procedimentos definidos no 

Anexo III. A ficha de inscrição, a documentação pessoal, o currículo e os documentos comprobatórios do candidato 

deverão estar digitalizados e ser enviados em formato “pdf” (Portable Document Format), sob pena de serem 

desconsiderados, conforme relação abaixo:  

  

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;  

b. Documentação pessoal: Documento de identidade ou equivalente, válido em todo território nacional ou o passaporte;   

c. Currículo Lattes, com a documentação comprobatória;  

d. Diploma de Graduação, em acordo com o item 2.1, alínea j, deste Edital. (Formação em Medicina) 

  

3.3.2. Na ficha de inscrição, o candidato deverá informar o seu nome completo, número do documento de identidade com a 

indicação do órgão expedidor e Estado emitente, inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), número do Programa de 

Interação Social (PIS), data de nascimento, sexo, nacionalidade, naturalidade, endereço completo com indicação do CEP, 

email (se houver), telefone para contato, indicando a área/setor que pretende concorrer e se pretende concorrer por um dos 

regimes de cotas disponibilizados: Portador de Deficiência ou Negro/Índio, na forma do item 3.9 do presente Edital. O 

envio eletrônico da ficha de inscrição e demais documentos exigidos deverá conter a identificação do assunto: “Inscrição 

Processo Seletivo Simplificado – Edital n/º 25830 /2021”.  
  

3.4. O [Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária] não se responsabilizará pelo não recebimento dos 

documentos eletrônicos por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados no último dia permitido 

para o seu envio.  
  

3.4.1. Depois de finalizada a inscrição on-line [30/11/21 às 16h] é vedada qualquer alteração de conteúdo e não se admitirá 

a entrega de documentação fora do prazo estabelecido no cronograma do processo seletivo. O candidato será responsável 

por todas as informações prestadas, e por sua veracidade, arcando com as consequências de eventuais erros de 

preenchimento.  
  

3.5. [...].  

  

3.6. [...]. 

 

3.7. A Comissão Julgadora do [Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária] se reservará o direito de 

excluir do certame as inscrições cujos documentos e currículos estejam com informações incompletas, ilegíveis ou com 

formatação divergente das exigências previstas neste instrumento; consequentemente não integrarão o universo da 

análise curricular e serão eliminadas do processo seletivo.  

  

3.7.1. No caso de indeferimento do requerimento de inscrição, o candidato poderá recorrer, sem efeito suspensivo, ao 

Diretor da Unidade [da Faculdade de Ciências Médicas], no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação dos resultados 

no sítio eletrônico indicado por ocasião das inscrições (art. 56 da Lei Estadual nº 5427/09).  

  

3.7.2. O candidato que interpor recurso por meio eletrônico ao indeferimento da inscrição, não poderá anexar novos 

documentos.  

 

3.7.3. O resultado do recurso será divulgado conforme inserido no calendário constante do Anexo III deste edital.  
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ANEXO I - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO E DA RELAÇÃO FINAL 

DOS CANDIDATOS HABILITADOS À ETAPA SEGUINTE DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO.  

 
 

Concurso Professor Substituto do DMIFC 

(não houve recursos) 

Candidato Data de Nascimento 

Edgar Santos Coelho Junior 20/06/1966 

Fernanda Viana Campos 25/05/1981 

Gilda Zamith Ribeiro Campos 03/10/1963 

Henrique de Azeredo Mirenda 06/05/1993 

Isabelle Christine de Moraes Motta 10/12/1995 

Leandro Fagundes da Silva Guedes 01/10/1980 

Monique de Oliveira e Silva 24/09/1989 

Patrícia Ferreira Ney 19/08/1988 

Thais de Andrade Figueira Quadra 12/08/1985 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021. 

 

Comissão Julgadora 

Concurso de professor substituto do 

Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária 


