
                                   

 

Missão da ESPP-CFRH 
Elaborar e coordenar a Política de Educação Permanente em Saúde no Paraná, contribuindo com o fortalecimento do SUS. 
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EDITAL Nº 21/2022 – ESPP-CFRH  

 
RESULTADO FINAL - CANDIDATO(A)S A DOCENTES À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

SEGUNDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
 
 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO(A) 

1º lugar JACQUELINE VASCONCELOS LEONI 

 
 

 
Curitiba, 25 de agosto de 2022. 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

• A convocação do(a)s candidato(a)s selecionado(a)s se dará via e-mail na presente data, de 

acordo com a disponibilidade de vagas e conforme definido nos artigos 23 e 24 do Edital 

ESPP-CFRH nº 21/2022. 

 

• O(a) candidato(a) deverá responder o recebimento do e-mail de convocação em um 

prazo de 48 horas, sob risco de desclassificação e chamamento do(a) próximo(a) 

candidato(a).  

 

• O envio de documentação comprobatória do(a) profissional convocado(a), referente aos 

critérios descritos na seleção (Art. 13), é obrigatório e se dará conforme as orientações 

prestadas no e-mail de convocação. 

 

• É imprescindível a participação do(a) candidato(a) selecionado(a) em reunião técnico-

pedagógica a ser realizada virtualmente no dia 29 de agosto de 2022 às 19h00, sendo 

o link da mesma enviado no e-mail de convocação. 

 
 
 

Assinado e datado eletronicamente 
Nestor Werner Junior 

Diretor Geral 
SESA-PR 
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