
  

PROCESSO SELETIVO CER 2020 – ENFERMEIRO QUALIDADE 
 

CLASSIFICADOS: ANÁLISE DE CURRÍCULO 

Classificados na análise de currículo, por ordem alfabética. 

CANDIDATO 

ALVIA MARIA TEREZA ALVES 

BRUNA FONSECA VASCONCELOS 

MONICA APARECIDA LEITE 

WALQUIRIA NARDIS 

 

Diante de todas as ações para o enfrentamento do COVID-19, advindas do Ministério da Saúde, Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, a administração do 

CER Diamantina decide que as entrevistas deste processo seletivo será feita de forma on line por Skype, 

caso ocorra alguma intercorrência, o setor de gestão de pessoas entrará em contato e indicará plataforma 

similar a ser utilizada.  

Segue cronograma com data e horário da entrevista e na sequência, os procedimentos necessários para 

que a entrevista aconteça. 

 

Data Horário* 
CANDIDATO 

 

21/09/20 

09:00 ALVIA MARIA TEREZA ALVES 
09:40 BRUNA FONSECA VASCONCELOS 
10:10 MONICA APARECIDA LEITE 
11:00 WALQUIRIA NARDIS 

 

OBS.1: Solicitamos que os candidatos classificados fiquem atentos ao dia e horário definido para entrevista individual. 

O setor de Gestão de Pessoas fará o contato no dia e horário definido conforme cronograma. 

 

OBS.2: As datas e horários deste cronograma estão sujeitos à alteração, conforme necessidade da Instituição e as 

atualizações advindas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria Municipal 

de Saúde de Diamantina. 

OBS.3: As alterações serão divulgadas pelos mesmos meios de comunicação da presente divulgação da vaga. 

OBS.4: Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não atenderem a chamada no dia e 

horário marcado. Tentativas máximas de ligação: 03 (três) tentativas. Poderá haver uma alteração no horário da 

chamada não superior a 60 minutos do horário definido no cronograma. 

OBS.5: Entre no seu skype, localize CER IV Diamantina (Respeitando as letras maiúsculas e minúsculas e o espaço) e nos adicione. Caso 

encontre qualquer problema e/ou dificuldade de acesso via skype, favor entrar em contato com a Instituição no telefone(38)3531-2169,  

antes do horário agendado. 

 



  

PROCESSO SELETIVO CER 2020 – ENFERMEIRO QUALIDADE 
 

 

 

 

 
 

Diamantina, 17 de setembro de 2020 

Gestão de Pessoas 

 


