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Edital Nº 22/2017 Resultado do processo interno simplificado para seleção de bolsistas para 

Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/CEAM/UnB. 

O Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/UnB vem por meio deste, tornar público o 

Resultado do processo seletivo simplificado para estudantes e pesquisadores (a) selecionados e 

cadastro de reserva para integrar o quadro de bolsistas do Observatório da Política Nacional de 

Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas que integra o projeto Rede de 

Observatórios das Políticas de Promoção da Equidade em Saúde para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

Processo Interno simplificado do Edital Nº 22/2017 

Ata do Processo interno simplificado do Edital Nº 22/2017 para seleção de bolsistas para 

Núcleo de Estudos de Saúde Pública – NESP/CEAM/UnB. 

As entrevistas foram realizadas no dia 29 de novembro de 2017 e tiveram como objetivos 

conhecer a experiência das candidatas na área do edital e avaliar os projetos submetidos.  

Todas as candidatas compareceram nos respectivos horários agendados e foram 

entrevistadas na sala multiuso do NESP. O tempo médio de entrevista foi de 30 minutos e todas as 

candidatas tiveram o mesmo tempo livre de fala ao término da entrevista para qualquer 

complementação que fosse necessária.  

Foram realizadas 2 (duas) entrevistas para modalidade “Doutor”, 3 (três) entrevistas na 

modalidade “ Mestre” e não houve candidato/a para a vaga Graduando/a 

Candidatas (os) Classificadas (os) 



PÓS-GRADUADA – DOUTORADO: Karen Friedrich  

PÓS-GRADUADA –MESTRADO: Gislei S. Knierim 

GRADUANDOS(AS): Não houve candidato (a) 

 

Cadastro reserva por ordem de classificação 

PÓS-GRADUADA – DOUTORADO: Jacinta de Fátima Senna da Silva  

 PÓS-GRADUADA –MESTRADO 

1. Juliana Acosta Santorum 

2. Daniela Marques das Mercês Silva 
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