EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE FACILITADORES Nº 03 DE 14 DE FEVEREIRO
DE 2020 – PROJETO “PLANO AMPLIADO DE DESENVOLVIMENTO DA
EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
PADEPISUS” REFERENTE AO CURSO INTRODUTÓRIO EM EPIDEMIOLOGIA – CIEPI
NO TRIÊNIO 2018-2020
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL
Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(‘ESPIN’) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, por meio da Portaria
nº 188 de 03 de fevereiro de 2020;
Considerando as medidas para enfrentamento da ESPIN, previstas na Lei nº 13.979 de 06
de fevereiro de 2020, pela Portaria nº 356 de 11 de fevereiro de 2020 (sobre
operacionalização das medidas) e pela Portaria nº 5 de 17 de março de 2020 (que torna
compulsórias as medidas previstas na Lei nº 13.979/2020);
Considerando a declaração do estado de transmissão comunitária da COVID-19 em todo o
território nacional, nos termos da Portaria nº 454 de 20 de março de 2020;
Considerando que a pandemia do novo Coronavírus permanece até a presente data e que a
atual situação epidemiológica não permite definição para retomada das atividades
educacionais da forma que o projeto requer;
Considerando que, diante desta pandemia, mostrou-se necessária a redefinição das
estratégias pedagógicas de iniciativa educacional para a condução deste curso frente à nova
realidade trazida pelo COVID-19;
Considerando que dentre estas definições, está a reavaliação das localidades que serão
contempladas com a iniciativa educacional pautada na análise dos impactos do COVID-19 e
nas necessidades de formação do profissional;
A SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, seguindo as
orientações das autoridades competentes quanto às medidas de distanciamento social e
diante do impedimento em desenvolver o projeto neste atual momento em que o país vive,
torna pública para ciência dos interessados o CANCELAMENTO do EDITAL DE SELEÇÃO
Nº 03/2020.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa
Vânia Rodrigues Bezerra
Superintendente de Responsabilidade Social

