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RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS
Edital 01/2022 – Professor Substituto

MATÉRIA/ÁREA DE CONHECIMENTO: GCCS864 Práticas de Cuidado em Saúde - Medicina 

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 
RESERVA DE VAGA

(ver legenda)
I. TÍTULOS

UNIVERSITÁRIOS
(5,0)

II. ATIVIDADES
DIDÁTICA E

PROFISSIONAIS (3,0)

III. FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

(0,5)

IV.ATIVIDADES
CIENTÍFICAS E

ARTÍSTICAS
(1,5)

TOTAL DE
PONTOS
OBTIDOS

NOTA DA ANÁLISE
DE CURRÍCULO (aplicada

regra de proporcionalidade do
item 9.7.3)

8156 Aline da Silva Santos AC 0,80 4,20 0,40 1,40 6,80 9,0

Legenda: (AC) – Ampla Concorrência; (PP) – Candidatos autodeclarados pretos e pardos; (PcD) – Pessoa com Deficiência; 
(*) - maior nota obtida para o item;
(***) - Penalidade (-1 ponto) por documentos fora da ordem do barema. 

Fórmula de conversão (conforme item 9.7.3): [(NOTA DO CANDIDATO PARA O ITEM / MAIOR NOTA OBTIDA PARA O ITEM) X PONTUAÇÃO MÁXIMA PARA O ITEM] 

Observações:  
1. O candidato poderá impetrar recurso contra o resultado preliminar da análise de currículo no dia subsequente ao desta publicação na página do processo seletivo, através do e-mail
concurso@ccs.ufrb.edu.br, identificando no assunto do e-mail “Edital 01/2022”, o seu nome e a área para a qual está prestando a seleção. 

2. O resultado dos recursos bem como o resultado final da análise de currículo será divulgado até o dia 22/04/2022, conforme cronograma do Anexo V. 

3. A relação dos candidatos aptos para próxima etapa do certame, nos termos do item 9.8.3 do Edital, será divulgada no resultado final da análise de currículo, em publicação
específica, até o dia 22 de abril de 2022.  
4. A divulgação do dia e horário de realização do sorteio da ordem de apresentação da prova didática, bem como do sorteio do ponto de apresentação da prova didática, será realizada
até o dia 22 de abril de 2022, conforme cronograma do Anexo V.

Cruz das Almas, 18 de abril de 2022. 
Comissão de Execução do Processo Seletivo  
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