
   

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS  

EDITAL 001/2015 

 

A Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, através da Coordenadoria de 
Recursos Humanos, de acordo com o estabelecido no Edital N° 001/2015, Processo Seletivo Público 
Simplificado, que visa à contratação temporária de servidores para a área de Atenção à Saúde Mental, 
informa que encontra-se disponível  no Sítio Eletrônico www.saude.niteroi.rj.gov.br a lista para 
convocação dos candidatos classificados A / convocados e classificados B / convocados para 
apresentação da documentação, nos moldes dos itens 6.1 e 6.2 do edital, para análise, validação e 
obtenção da classificação final, visando ao preenchimento das vagas remanescentes oriundas da primeira 
contratação. 

Os candidatos na condição de classificados A / convocados e classificados B / 
convocados deverão apresentar os documentos solicitados na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, 
situada à Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 9° andar – Centro – Niterói – RJ, conforme o Cronograma de 
Atendimento dos Candidatos, sendo imprescindível a observância do disposto no item 8.1 do 
instrumento convocatório para a efetivação das próximas etapas.  

 

ITENS DO EDITAL 

 

6.1- Após a publicação do resultado dos recursos ou caso não haja a sua interposição, na data constante 

no Anexo I deste Edital, os candidatos classificados dentro do número de vagas deverão apresentar a 

documentação necessária à análise da veracidade das informações prestadas no ato da inscrição 

referentes à sua identificação, formação, titulação/certificação, habilitação e experiência profissionais, a 

saber: 

a) documento de Identidade; 

b) CPF; 

c) documentação que comprove o tempo de experiência, a formação e/ou o aperfeiçoamento profissional 

na função pretendida; 

d) documentação comprobatória da regular inscrição no Conselho Profissional respectivo, se for o caso; 

e) documentação de que trata o item 3.4 deste Edital, caso pretenda concorrer às vagas destinadas às 

pessoas com deficiência.  

 

6.2- A documentação comprobatória de que trata o item anterior deverá ser apresentada em originais e 

cópias. As cópias serão conferidas com os originais e autenticadas por servidores integrantes da 



Comissão Organizadora do Processo Público Seletivo Simplificado que emitirão recibo comprobatório 

da entrega dos documentos pelo candidato.  

8.1- O não atendimento a quaisquer das condições e prazos estabelecidos neste Edital em quaisquer das 

etapas do certame resultará na eliminação do candidato do Processo Seletivo Público Simplificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICOTERAPEUTA 

 
Inscrição Nome Cargo Pretendido Nota Classificação 

2 01358 LUIS DE MOURA ARAGÃO 009 - MUSICOTERAPEUTA 7,50 Classificado A/Convocado 

3 00843 MARTA ESTRELLA ESTEVES 009 - MUSICOTERAPEUTA 5,00 Classificado B 

4 02657 BARBARA PENTEADO CABRAL 009 - MUSICOTERAPEUTA 4,50 Classificado B 

5 00717 THEREZA CHRISTINA ACCIOLY 009 - MUSICOTERAPEUTA 3,50 Classificado B 

6 02647 CARLA LAVRATTI 009 - MUSICOTERAPEUTA 3,00 Classificado B 

7 00066 ANNA KATHARINA WEBER FIEDLER 009 - MUSICOTERAPEUTA 3,00 Classificado B 

8 01216 GABRIELA DE SOUSA SANTOS 009 - MUSICOTERAPEUTA 2,00 Classificado B 

 


