HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES / RJ – IABAS
Respostas aos recursos contra o resultado das pessoas que se declararam como afrodescendentes

Cargo: E04-ENFERMEIRO - BLOCO OBSTÉTRICO
Inscrição
5553628

Candidato
ANDRE SOARES DOS SANTOS

Justificativa

Resultado

De acordo com o subitem 7.5 do Edital: “o candidato que
pretende concorrer à vaga reservada, que efetuar sua inscrição
via internet, deverá, até o último dia de inscrição, enviar para o
correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Processo Seletivo Público, nome completo do candidato e o
número da Inscrição".
Sendo assim, ainda seguindo as normas que regem o edital, e
conforme o subitem 7.8: “inexistindo a comprovação dos
requisitos necessários para a reserva de vaga informada, o
candidato passa a concorrer automaticamente às vagas de
ampla concorrência”.

INDEFERIDO

Justificativa

Resultado

Cargo: E08-ENFERMEIRO - NIR
Inscrição

Candidato

5548187

MARIA APARECIDA FAUSTINO ERNANDI De acordo com o subitem 7.5 do Edital: “o candidato que
pretende concorrer à vaga reservada, que efetuar sua inscrição
via internet, deverá, até o último dia de inscrição, enviar para o
correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Processo Seletivo Público, nome completo do candidato e o
número da Inscrição".
Sendo assim, ainda seguindo as normas que regem o edital, e
conforme o subitem 7.8: “inexistindo a comprovação dos
requisitos necessários para a reserva de vaga informada, o
candidato passa a concorrer automaticamente às vagas de
ampla concorrência”.

INDEFERIDO

5525756

PAULA FARIAS POLICARPO

De acordo com o subitem 7.5 do Edital: “o candidato que
pretende concorrer à vaga reservada, que efetuar sua inscrição
via internet, deverá, até o último dia de inscrição, enviar para o
correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Processo Seletivo Público, nome completo do candidato e o
número da Inscrição".
Sendo assim, ainda seguindo as normas que regem o edital, e
conforme o subitem 7.8: “inexistindo a comprovação dos
requisitos necessários para a reserva de vaga informada, o
candidato passa a concorrer automaticamente às vagas de
ampla concorrência”.

INDEFERIDO

Justificativa

Resultado

De acordo com o subitem 7.5 do Edital: “o candidato que

INDEFERIDO

Cargo: T09-TÉCNICO DE ENFERMAGEM - BANCO DE LEITE
Inscrição
5553245

Candidato
ANDRÉA DAS DORES DE CARVALHO

pretende concorrer à vaga reservada, que efetuar sua inscrição
via internet, deverá, até o último dia de inscrição, enviar para o
correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Processo Seletivo Público, nome completo do candidato e o
número da Inscrição".
Sendo assim, ainda seguindo as normas que regem o edital, e
conforme o subitem 7.8: “inexistindo a comprovação dos
requisitos necessários para a reserva de vaga informada, o
candidato passa a concorrer automaticamente às vagas de
ampla concorrência”.

