
Projeto de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Estado do Rio de janeiro 
Seleção de consultores para o Eixo 2 – resultado 

 
Nos termos do Edital 07/2022 e após análise dos comprovantes curriculares e da 
entrevista, a comissão de seleção torna público o presente resultado com a 
homologação da classificação final dos candidatos, conforme abaixo: 
 
Após seleção aberta entre os dias 19 de agosto a 25 de agosto de 2022, em que se 
inscreveram 52 pessoas das quais 5 foram entrevistadas no dia 31 de agosto de 2022. 
 
Abaixo a ordem de classificação dos candidatos: 
 

Ordem de 
Classificação

Candidatos Situação 

1 Débora Silva Teixeira  Aprovado 

2 Lucelia dos Santos Silva Aprovado 

3 Renato Bergallo Bezerra Cardoso Classificado 

4 Camilla Maia Franco Classificado 

5 Adriana Coser Gutiérrez Classificado 

 
 
Foram selecionadas pela ordem as seguintes candidatas: 
 
Débora Silva Teixeira (http://lattes.cnpq.br/5420268920637408). A candidata foi 
escolhida pela formação acadêmica e experiência no campo da saúde e educação – 
Médica com residência em medicina de família e comunidade pela UERJ, professora da 
Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Mestrado em Educação em Ciências e Saúde 
pela UFRJ e Doutoranda do Instituto de Medicina Social/UERJ. Teve sua formação 
acadêmica voltada para saúde e educação. Pesquisadora colaboradora do Laboratório 
Interdisciplinar de pesquisa em Atenção Primária. 
 
Lucelia dos Santos Silva (http://lattes.cnpq.br/7397145676015513). A candidata foi 
escolhida pelos seguintes critérios: Enfermeira, Especialista em  
enfermagem em Atenção Primária à Saúde com ênfase na prática clínica e Especialista 
em Gestão em Saúde Pública. Doutoranda em Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ). Atua 
como analista de tutoria no âmbito da Planificação da Atenção à Saúde e possui 
experiência na área de enfermagem no ensino, assistência, gestão e formação de 
recursos humanos para o SUS, no contexto da Atenção Primária à Saúde e Estratégia de 
saúde da Família.  
 
 
 
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022 
 
Camila Nobrega, Supervisora eixo 2 
Mario Roberto Dal Poz, coordenador geral 
 


