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A Diretora Geral da FAMEG – Faculdade de Medicina de Garanhuns, situada à Avenida General 

Costa e Silva, nº 6, Bairro Novo Heliópolis, Garanhuns (PE), CEP 55.293-000, por intermédio da 

Coordenação de Comunicação e Marketing e da Coordenação do Curso de Medicina, torna 

público o resultado final do concurso Embaixadores FAMEG, que tem como objetivo selecionar 

04 (quatro) alunos para serem os embaixadores da IES. 

 

A seleção foi realizada por meio de pontuações atribuídas por cada membro da Comissão 

Julgadora, que avaliou o desempenho dos alunos inscritos ao responderem, em forma de vídeo, 

a pergunta "Por que devo ser Embaixador(a) FAMEG?". As notas foram aplicadas de forma 

individual, de acordo com a avaliação de cada membro da comissão, levando em consideração 

os seguintes critérios, estabelecidos no Edital Nº 03/2022: a) criatividade – 0 a 3; b) roteiro do 

vídeo – 0 a 2; c) qualidade de imagem e som – 0 a 2; d) desenvoltura em frente às câmeras – 0 

a 3. A pontuação de cada participante consistiu no somatório das notas obtidas de acordo com 

os critérios acima e os 4 alunos com as maiores pontuações conquistaram o posto de 

Embaixadores da IES. 

 

Relação dos candidatos aprovados no concurso: 

 

CLASSIF. ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO CULTURAL EMBAIXADORES FAMEG 

01 FERNANDA CAVALCANTI BRITO BARROS 

02 OZARLAN MICHEL PEREIRA DE OLIVEIRA 

03 MARIA LAURA CAVALCANTE ALMEIDA FERRO 

04 RIVAILDO FARIAS CAVALCANTE JUNIOR 

 

Importante:  

Em caso de desistência de algum aluno aprovado no concurso, há possibilidade de chamadas 

subsequentes para que o próximo classificado possa assumir o papel de embaixador da FAMEG. 

 

A Comissão Julgadora, em conjunto com a Coordenação de Comunicação e Marketing e a 

Coordenação do Curso de Medicina, parabeniza todos os alunos participantes do concurso. 

 

 

Garanhuns, 15 de agosto de 2022. 
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Diretora Geral 

CONCURSO EMBAIXADORES FAMEG – RESULTADO FINAL 

 


