AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR

EDITAL Nº 7, DE 29 DE JUNHO DE 2010

O Diretor Presidente da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, no uso de suas
atribuições, em referência ao Processo Seletivo Simplificado para provimento de 89 vagas de nível/área
de atuação temporários de nível superior, com lotação na sede da ANS na cidade do Rio de Janeiro/RJ
em cumprimento à Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, com redação dada pela Medida Provisória
nº 431, de 14 de maio de 2008, e regulamentada pelo Decreto nº 4.748, de 16 de junho de 2003, e suas
alterações posteriores, nos quantitativos autorizados pela Portaria Interministerial nº 144, de 29 de março
de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 30 de março de 2010, torna público o resultado
provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência
aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, de acordo com o Edital nº 4, de 17 de
junho de 2010, publicado no Diário Oficial da União, em 18 de junho de 2010.
1. Relação final do candidato que se declarou portador de deficiência considerado apto na perícia
médica, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato.
7000324, Cezar Melo Araujo
2. Relação final do candidato que se declarou portador de deficiência considerado inapto na perícia
médica, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.
7011229, Williams Pereira dos Santos

Torna público, ainda, que o candidato considerado inapto na perícia médica disporá de 5 (cinco) dias
úteis, das 8 horas às 17 horas, para interpor recurso contra o resultado provisório, no seguinte
endereço: Av. Augusto Severo nº 84 - 7º andar – Glória, Rio de Janeiro - RJ. O resultado final será
publicado no Diário Oficial da União e divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.fec.uff.br.

MAURICIO CESCHIN
Diretor Presidente

