
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EDITAL Nº 04/2017 DE PROCESSOS SELETIVOS

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO COMO 
PESSOA AUTODECLARADA NEGRA (PRETA OU PARDA) - ORDEM ALFABÉTICA

PROCESSO SELETIVO 40 - FISIOTERAPEUTA I (Internação, Emergência e/ou Centro de Tratamento Intensivo)

Inscrição Def. AN Nome Situação
611250-1 Sim ANGELICA MENESES DOS SANTOS Deferido
615747-2 DAIANE FALKEMBACH Ausente
614491-3 Sim GRAZIELE DA SILVA FERREIRA Deferido
602630-7 Sim ROBERTA FERREIRA SÁ BRITO Deferido

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2018.

Daiana Périco da Silva Nunes
Chefe do Serviço de Seleção

615747-2 - DAIANE FALKEMBACH - ampla concorrência
Conforme subitem 4.8.3 "A presença na avaliação da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou

parda é obrigatória aos candidatos aprovados (e que estiverem dentro do ponto de corte, se houver) que se

autodeclararam negros ou pardos no ato da inscrição, conforme subitem 4.9.5, alínea “c”. Sendo assim, o

candidato que não comparecer perante a Comissão Específica tornará sem efeito a opção de concorrer às

vagas reservadas para pessoas negras ou pardas, passando automaticamente a concorrer às vagas da

ampla concorrência."

616810-4 - TIAGO DE PAIVA MACIEL - excluído do Processo Seletivo
Conforme subitem 4.8.3 "A presença na avaliação da veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou

parda é obrigatória aos candidatos aprovados (e que estiverem dentro do ponto de corte, se houver) que se

autodeclararam negros ou pardos no ato da inscrição, conforme subitem 4.9.5, alínea “c”. Sendo assim, o

candidato que não comparecer perante a Comissão Específica tornará sem efeito a opção de concorrer às

vagas reservadas para pessoas negras ou pardas, passando automaticamente a concorrer às vagas da

ampla concorrência."
Conforme subitem 13 do Edital, por não encontrar-se entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos aprovados na
Prova Escrita, respeitada a ordem de classificação por notas, o candidato será automaticamente eliminado.


