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Ata do processo de seleção de candidatos 1 
para ingresso no 1º Semestre de 2021, do 2 
curso de Mestrado do Programa de Pós-3 
Graduação Stricto Sensu em Condições de 4 
Vida e Situações de Saúde na Amazônia ,  do 5 
Inst ituto Leônidas & Maria Deane  -  6 
ILMD/Fiocruz  Amazônia,  relativa a 4ª etapa 7 
do processo seletivo –  Resultado da Prova 8 
Oral.  9 

  10 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2020, reuniu-se virtualmente por meio 11 
da plataforma ZOOM, a Comissão de Seleção do Processo Selet ivo do Programa de Pós-12 
Graduação Str icto Sensu  em Condições de Vida e  Situações de Saúde na Amazônia - PPGVIDA 13 
para aval iação dos resultados obtidos pelos candidatos na Prova Oral  –  4ª  etapa do processo 14 
seletivo,  conforme disposto na 4ª Republicação da Chamada Públ ica N.006/2020.  Inicia lmente 15 
a comissão registra que a prova oral ,  foi  realizada de forma virtual  conforme preconizava a 16 
Chamada Pública que norteia  este processo seletivo , ut i l izando duas salas  na plataforma 17 
ZOOM. A avaliação dos candidatos nesta etapa, foi  feita seguindo o formulário cont ido no 18 
anexo I I ,  desta ata,  e laborado por esta Comissão de Seleção com base na Chamada Públ ica nº  19 
006/2020 e preenchido  pelos docentes componentes das bancas avaliadoras de cada projeto. 20 
Após confer ir  a pontuação de cada um  dos 26 (vinte e seis)  candidatos aptos a realizar  a 21 
prova, 17 (dezessete)  candidatos foram aprovados  e 09 (nove) não aprovados , conforme a 22 
l ista constante no anexo I  desta ata.  E,  para que conste,  eu Ani  Beatriz Jackisch Matsuura ,  23 
lavrei  a presente Ata que, depois de l ida,  foi  assinada p elos demais  membros da Comissão de 24 
Seleção.  25 

 26 

    27 
 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

ROSANA CRISTINA PEREIRA PARENTE –  Membro  34 

 35 

 36 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

 
RESULTADO DA 4ª ETAPA – PROVA ORAL DO PROCESSO SELETIVO PPGVIDA 2020 

REABERTURA 4ª REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2020 
 

Seq Nome do Candidato Linha de Pesquisa 
Área 

Temática 
Opção de 

Concorrência 
Resultado 

1 Adrielly Carvalho Guedes  

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 

2 Andriele Campos Lima 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.2 Ampla Concorrência 

NÃO 
APROVADO 

3 
Antonio Amancio Barbosa 
Neto 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.2 Ampla Concorrência APROVADO 

4 Bruna Santana Gomes 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.1 Ampla Concorrência APROVADO 

5 Carla Letícia Gomes Simão 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.2 Ampla Concorrência APROVADO 

6 Carolina da Silva Melo 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.2 Ampla Concorrência APROVADO 

7 Danielle Pereira Bezerra 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

8 Fernanda Sousa Fernandes 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 

9 
Flavia Kethlem do 
Nascimento Farias 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

10 Geycielle de Oliveira Batista 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

11 Hadassah dos Reis Maia 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 



 

 
3 

Seq Nome do Candidato Linha de Pesquisa 
Área 

Temática 
Opção de 

Concorrência 
Resultado 

12 Ivana Andrade Vieira Neves 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.1 Ampla Concorrência APROVADO 

13 
Jean Jacques da Silva 
Andrade 

Fatores sócio biológicos no processo 
saúde-doença na Amazônia  

1.1 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

14 
Jéssica Daniella Damasceno 
Brandão 

Fatores sócio biológicos no processo 
saúde-doença na Amazônia  

1.1 Ampla Concorrência APROVADO 

15 
Karen Fernanda Andrade 
Avelino 

Fatores sócio biológicos no processo 
saúde-doença na Amazônia  

1.1 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

16 Larissa Adna Neves Silva 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 

17 
Marcos Vinícius Santos 
Batista Silva 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.2 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 

18 
Maria Erisvalda Mendes de 
Souza 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 

19 
Natalia Guedes de Melo 
Silva 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência APROVADO 

20 Raniele Alana Lima Alves 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.2 Ampla Concorrência APROVADO 

21 
Rosana da Conceição 
Evangelista 

Fatores sócio biológicos no processo 
saúde-doença na Amazônia  

1.2 Ampla Concorrência APROVADO 

22 Sara Nogueira Sampaio 
Fatores sócio biológicos no processo 

saúde-doença na Amazônia  
1.2 Ampla Concorrência APROVADO 

23 
Thamillys Beatriz Maciel 
Queiroz 

Fatores sócio biológicos no processo 
saúde-doença na Amazônia  

1.3 Cotista APROVADO 

24 
Vanderlane de Souza 
Duarte 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 
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Seq Nome do Candidato Linha de Pesquisa 
Área 

Temática 
Opção de 

Concorrência 
Resultado 

25 Viviane Lima Verçosa 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.2 Ampla Concorrência APROVADO 

26 William Hiromi Fuzita 

Processo Saúde, Doença e 
Organização da Atenção a 

populações indígenas e outros 
grupos em situações de 

vulnerabilidade 

2.3 Ampla Concorrência 
NÃO 

APROVADO 
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ANEXO II 
 

EDITAL Nº 006/2020 – PPGVIDA 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Candidato:_______________________________________________ 

              Área temática: _______ Data:_____/_____/______ 

Item Nota 

Aspectos relacionados à Carta de Intenção encaminhada pelo candidato no ato da inscrição defesa do projeto 

de pesquisa (ler a carta previamente) e coerência da trajetória acadêmica 

A carta de intenção contempla todos os itens indicados em Edital: trajetória acadêmica e 

profissional, motivações que levaram à escolha do curso de pós-graduação, da linha de 

pesquisa do programa e área temática na qual há interesse (até 0,5 ponto) 

 

Arguir candidato sobre coerência e consistência de sua trajetória acadêmica e profissional com 

a linha de pesquisa e área temática indicadas (até 1,5 ponto) 

 

Domínio de aspectos teóricos sobre o campo da Saúde Coletiva, em coerência com a bibliografia apresentada 

em Edital 

Perguntas disparadoras selecionadas a partir das questões específicas enviadas pelos docentes. Se necessário 

aprofundar na entrevista. 

Os resultados do estudo de Garnelo e colaboradores (2018) “Acesso e cobertura da atenção 

primária à saúde para populações rurais e urbanas na região Norte do Brasil” mostraram que 

os municípios com menor porte populacional apresentavam maiores coberturas 

populacionais das equipes de atenção básica. Isso se traduz em maior acesso aos serviços de 

saúde por estes usuários? Justifique sua resposta (até 2,0 pontos) 

 

Em relação ao estudo de Pessoa, Almeida e Carneiro (2018) “Como garantir o direito à saúde 

para as populações do campo, da floresta e das águas no Brasil?”, responda: (até 2,0 pontos) 

a) Por que a terminologia 'populações do campo, da floresta e das águas' foi proposta? 

b) De forma geral, como se caracterizam as populações do campo, da floresta e das águas nos 

contextos rurais quanto às suas condições sociossanitárias, epidemiológicas, demográficas e 

econômicas?  

 

Motivação e disponibilidade do candidato para cumprir as demandas do curso 

Você tem disponibilidade para se dedicar ao mestrado? Quantas horas por semana você pode, 

efetivamente, se dedicar ao estudo e à pesquisa? Como pretende fazer em relação à suas 

atividades laborais? (ressaltando que afastamentos são atos discricionários da administração 

e também não há garantia de bolsa de estudos) (até 2,0 pontos) 

 

Capacidade de expressão do candidato (incluindo ordenamento lógico dos argumentos, coesão 

argumentativa, precisão conceitual, clareza e fluência, bem como adequação à norma culta do idioma) 

Avaliar segundo resposta aos itens anteriores. Se necessário e houver tempo o candidato pode 

responder a perguntas adicionais (até 2,0 pontos) 

 

Total (somatório das notas dos itens) 
 

Perguntar ao candidato se ele aceitaria mudar para área temática diferente da indicada na inscrição, caso seja 

necessário     (   ) sim   (   ) não 

 


