Segunda Retirratificação ao Edital nº 001/2020 de 28 de julho de 2020

PROCESSO SELETIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

CONSIDERANDO que o Edital nº 01, publicado em 28 de julho de 2020, tem como objeto
a seleção de prestadores de serviços em consultoria especializada em avaliação de
tecnologias em saúde para o projeto “Apoio às Atividades da Agência Nacional de Saúde
Suplementar em Avaliação de Tecnologias em Saúde” e projeto “Consultoria e Assessoria
Técnica aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais em todo o Brasil”- Triênio 20182020.
CONSIDERANDO que o item 6 do edital em seu Quadro 1, tópico (4) Entrevista
apresenta as pontuações para os critérios que serão considerados na avaliação.
A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, por meio de sua Diretoria
de Ensino e Pesquisa e da Coordenação dos Projetos, no uso de suas atribuições, torna
pública, para conhecimento de todos os interessados, a retificação dos projetos
abarcados em referido edital, para que:
Onde se lê:

(4) Entrevista
Relato reflexivo sobre o conjunto de sua
experiência com ideias bem desenvolvidas

0

Relato pouco reflexivo sobre parte de suas
experiências, com ideias pouco desenvolvidas

2

Relato descritivo e vago, ideias ausentes ou não
claras

5

8

Passa-se a ler, a partir da data desta publicação:

(4) Entrevista
Relato reflexivo sobre o conjunto de sua experiência com ideias
bem desenvolvidas

8
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8

Relato pouco reflexivo sobre parte de suas experiências, com
ideias pouco desenvolvidas

4

Relato descritivo e vago, ideias ausentes ou não claras

0

Ratifica-se os demais itens e subitens do Edital em comento, os quais permanecerão
inalterados.

São Paulo, 05 de agosto de 2020.
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