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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO DE ESTUDOS CLÍNICOS - 

TURMA 2022 

 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

CANDIDATOS (AS) TIPO DE VAGA 

1. Ana Carolina Castro de Jesus AC 

2. Ana Paula Lopes Lima AC 

3. Dayane Alves dos Santos Gomes AC 

4. Daniely Regina de Freitas Alves AC 

5. Flaviana Pavan Victoriano AC 

6. Jonas de Almeida Calazans AF(N) 

7. Karina de Albuquerque Rocha AC 

8. Lua Kaihe Varjao de Oliveira Cerqueira AC 

9. Marcela Macedo de Oliveira AC 

10. Mayara Batista Pinto AC 

11. Paola Pugian Jardim AC 

12. Sara Farias de Oliveira AC 

 

  Legenda tipo de vaga 

  AC =  Ampla Concorrência 

  AF = Ações Afirmativas  

   (N)=  candidatos negros 

   (I) = candidatos indígenas 

   (PCD)= pessoas com deficiência 

 

COMUNICADO  

Para ingresso, nas salas dos locais de aplicação das provas do processo seletivo dos cursos de especialização 

no INI, é importante que: 

1) O  candidato  apresente-se  no  local  munido  de  documento  de identidade  com foto,  com  pelo  

menos  30  minutos  de  antecedência. 

2) O candidato apresente o Passaporte Sanitário (físico ou digital) que ateste que seu portador 

completou o esquema vacinal contra a Covid-19. 

3) O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara, que cubra adequadamente boca e 

nariz, durante todo o período de realização das provas, retirando apenas para ingestão de água, sucos 

e similares. 
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4) O candidato que apresentar febre ou qualquer outro sintoma de virose, como dor de garganta, tosse, 

coriza, dor de cabeça ou diarreia deve: a) comunicar aos ficais de sala para que possa ser encaminhado 

para uma sala separada e b) comparecer ao local de prova utilizando máscaras N95. No presente caso, 

o candidato não deverá retirar a máscara sob hipótese.  

5) Em todas as salas de aplicação de prova será ofertado álcool em gel a 70% para utilização por parte 

de fiscais e candidatos. 

6) Para ingerir água dentro do local de prova, os candidatos deverão portar garrafas ou recipientes 

transparentes. 

7) A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do banheiro deve ser solicitada 

ao fiscal de sala, o qual fará o seu acompanhamento ao local, observada a restrição de uso de uma 

pessoa por vez. 

8) Em caso de tosse ou espirro, deverá ser usada a “etiqueta respiratória”, que compreende a utilização 

do antebraço para proteção das vias respiratórias nos momentos de espirro ou tosse, evitando fazê-

los com a utilização das mãos. No presente caso, os candidatos não deverão retirar a máscara sob 

hipótese.  

 

Contamos com a colaboração de todos para que a realização do certame seja feita da forma mais segura para 

todos. 

 

Os candidatos que tiveram as inscrições homologadas irão participar da 1ª. Etapa do Processo 

Seletivo. 

 

1ª.  ETAPA – PROVA ESCRITA: 

Data: 24 de janeiro de 2022 

Local: Sala 03 do Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 

Horário: 09:00 às 12:00 horas 

 

 

 

Em, 21/01/2022. 


