
 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS- HMTJ JF 
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA EM BETIM MG 

PROCESSO SELETIVO EDITAL NÚMERO 002/2021 
 

O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ JF, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, 

qualificado como Organização Social pelo Município de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais torna público a 

lista dos deferidos referente a etapa de Prova Técnica Online do Processo Seletivo Edital nº 002/2021 publicado no dia 05 

de julho de 2021, com intuito de preencher as vagas disponíveis e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal 

das UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO geridas pela OSSHMTJ no município de Betim. 

 

 

 

 

Aprovados Prova Técnica Online. 

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SÊNIOR  
 
Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das 
provas objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as 
funções. O candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para 
ser aprovado na etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos 
os candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua 
pontuação é necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e 
senha). 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Dircilene Camilo 100 

Euler de Freitas Campos 100 

Thays Scarlet 100 

Cíntia Felipe de Souza 90 

Nayara  Silva 90 

Taís Alves Pereira 90 

Karina Pereira 80 

Ana Cristina Marques 80 

Jaqueline Teixeira  80 

Letícia Rodrigues de Oliveira 70 

Pierre Junior de Oliveira Souza 70 

Aprovados Prova Técnica Online. 
 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS SÊNIOR (Cadastro Reserva) 

  
Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das 
provas objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as 
funções. O candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para 
ser aprovado na etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos 
os candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua 
pontuação é necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e 
senha). 

 
 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Dayana Alves 90 
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Aprovados Prova Técnica Online. 

 ENCARREGADO DE LIMPEZA (Cadastro Reserva) 
 
Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 
candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 
necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 
 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Guilherme Henrique Silva Tavares  90 

Jeferson Moreira da Fonseca 90 

Vagna Rocha de Paulo dos Reis 90 

 

Aprovados Prova Técnica Online.  

 ENFERMEIRO  
 
Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 
candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 
necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 
 

 

Nome do candidato Pontuação Prova 

Mirelle Bandeira Campolina 90 

Carla Anizia do Prado Moreira Porto 90 

Sabrina do Carmo Nascimento 80 

Sandra Dutra e Souza Frias 80 

Aprovados Prova Técnica Online.  

 ASSISTENTE DE FATURAMENTO SÊNIOR (Cadastro Reserva) 
 
 Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das 
provas objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as 
funções. O candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para 
ser aprovado na etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos 
os candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua 
pontuação é necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e 
senha). 
 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Dircilene Camilo 70 

Euler de Freitas Campos 70 
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Wesley Costa Archanjo 80 

Graziela Roberta Martins 70 

Barbara Angélica Frias 70 

Edna Rodrigues de Souza Maia  70 

Fernanda Valadares Santos 70 

Jessica Cristina da Cruz Silva  70 

Rosana Martins Pereira 70 

Rosemary Delfino de Araújo 70 

 

 

 

Aprovados Prova Técnica Online. 

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS   

Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 

candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 

necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Edvaldo Alves do Nascimento 80 

Wallace Henrique Maia 80 

 

 

 

 

Aprovados Prova Técnica Online.  

TÉCNICO DE FARMÁCIA (Cadastro reserva)  
 
 Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 
candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 
necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 
 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Lidiane Glaucia de Oliveira Machado 80 

Helbert Fantoni Ferreira 
70 
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Aprovados Prova Técnica Online.  

AUXILIAR DE LIMPEZA 

Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 

candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 

necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Alessandra da Silva Rezende 80 

Fernanda Souza de Miranda 80 

Jusciara Aparecida Ferreira 80 

Karina Consuelo Marques da Silva 80 

Cleide Firmo Machado 70 

Maria Aparecida Silva de Abreu Mesquita 70 

Maria do Carmo Silva de Oliveira 70 

Marlene Faria Silva 70 

Verlaine Edenia Francisco 70 

 

Aprovados Prova Técnica Online.  

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 

candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 

necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Denis Galdino Moreira 70 

Leandro Rothermel 90 
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Aprovados Prova Técnica Online.  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Conforme previsto no Edital nº 001/2021 publicado no dia 05 de julho de 2021, no item 9. Das provas 
objetivas - avaliação online. A prova terá valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para as funções. O 
candidato deverá obter no mínimo 70% (setenta por cento) na pontuação total para ser aprovado na 
etapa de provas objetivas do processo seletivo. 
Através do site https://provasrheserva.fabricadeprovas.com.br/ a partir do dia 16/07//2021 todos os 

candidatos poderão consultar sua pontuação e gabaritos das provas. Para acessar sua pontuação é 

necessário utilizar os dados criados no momento da realização da prova (login e senha). 

 

Nome do candidato Pontuação Prova  

Beatriz Batista 90 

Cibele de Fatima da Silva Soares 90 

Fabiana Andrade de Souza 90 

Andreia Muniz Rosa 80 

Bruna Kellen dos Santos 80 

Evaldo Ramalho dos Santos 80 

Jocasta Rosa da Costa 80 

Lorrany Estheffany Soier dos Santos 80 

Marlei Amorim Manduca Rodrigues 80 

Thays Cristina Romualda Silva 80 

Joyce dos Santos Alves Lemes 70 

Karen Caroline Vieira Costa 70 

Thais Nayara Alves da Cunha 70 

 

 

 

 

 

 


