
 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EM SAÚDE – PROFORTEC-SAÚDE 

Publicado em 20/08/2021 

O Comitê Técnico Assessor do PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE – PROFORTEC-SAÚDE promovido pelo IGM convoca os 10 

primeiros classificados do perfil Laboratórios e Plataformas e os 02 primeiros classificados do perfil 

Ciência de Dados a realizar a matrícula no dia 24/08 conforme agendamento abaixo. 

As matrículas ocorrerão na Sala 1 do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Bioestatística 

(LEMB), no primeiro andar do Pavilhão Lain Carvalho na sede da Fiocruz Bahia, situada na Avenida 

Waldemar Falcão, 121, Horto Florestal – Salvador -Bahia 

Para realização da matrícula, os candidatos devem levar original e cópia da documentação abaixo: 

 Diploma de conclusão do ensino técnico profissionalizante, conforme pré-requisitos do perfil de 

ingresso, reconhecido pelo MEC.* Serão aceitos também certificados ou declarações de conclusão de 

curso emitidos pela Instituição de Ensino, nos casos em que o diploma está em processo de emissão; 

 Documento de identificação com foto; 

 Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Comprovante de Residência. 

* Serão aceitos também certificados ou declarações de conclusão de curso emitidos pela Instituição de Ensino, nos casos 

em que o diploma está em processo de emissão, ficando pendente a entrega do diploma para o momento em que for 

emitido. 

Agendamento para o perfil Laboratórios e Plataformas 

Data:24 de agosto de 2021 

Classificação Nome Horário 

1 Matheus da Silva Corrêa 08:00 

2 Fernanda Macedo Nery de Miranda 08:20 

3 Keila Ramos dos Santos 08:40 

4 Renata Lisboa Santana 09:00 

5 Franciele Desidério 09:20 

6 Geiseane Velozo Amaral 09:40 

7 Jaiara Magalhães Pita Alves 10:00 

8 Dandara Amorim de Almeida 10:20 

9 Maiara Almeida dos Santos 10:40 

10 Ana Beatriz Oliveira Lima 11:00 

 

 

 



 
 

Agendamento para o perfil Ciência de Dados 

Data:24 de agosto de 2021 

Classificação Nome Horário 

1 Anne Elizabeth Soares Tamura 13:00 

2 Valdinea Goncalves dos Santos 13:30 

 

Os candidatos que não tiverem disponibilidade em comparecer no horário agendado, devem entrar em 

contato com o e-mail clara.vasconcellos@fiocruz.br até o dia 23/08 para agendamento de outro horário nessa 

mesma semana. 

 Os candidatos que não tenham interesse em efetivar a matrícula devem, por gentileza, informar através 

do e-mail clara.vasconcellos@fiocruz.br para que possa ser convocado o próximo candidato aprovado na lista 

de classificação. 

 Os casos em que o candidato não entrar em contato para reagendamento até o dia 23/08 e não 

comparecer no horário agendado, serão interpretados como desistência, ficando a vaga disponível para a 

convocação convocado o próximo candidato aprovado na lista de classificação. 

Informamos que os candidatos aprovados que não forem convocados no momento, irão compor banco 

de reservas para convocação no caso de desistências ou surgimento de novas vagas durante o período de 

vigência do curso. 

 

mailto:clara.vasconcellos@fiocruz.br
mailto:clara.vasconcellos@fiocruz.br

