Primeira Retirratificação ao Edital nº 04/de 21 de outubro de 2019
PROCESSO SELETIVO “FACILITADORES – CIEpi”
Projeto “Plano Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia
Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde” (PADEpiSUS)

CONSIDERANDO que o Edital nº 04, publicado em 21 de outubro de 2019, tem como objeto a
contratação de empresas que mantenham em seu quadro societário e/ou de colaboradores,
profissionais com conhecimento em epidemiologia de campo para, de acordo com a metodologia do
Hospital Sírio-Libanês, promover a qualificação dos profissionais que executam ações de vigilância
em saúde que atuam nos Municípios, Estados ou União;
CONSIDERANDO que, diante da necessidade da prorrogação do prazo de inscrição, o cronograma foi
alterado, por meio de errata publicada em 05 de novembro de 2019;
CONSIDERANDO que o Edital prevê, nos itens 4. “Vagas” e 14. “Do Pagamento”, a possibilidade de
um Facilitador assumir mais de uma turma durante o período de oferta;
CONSIDERANDO a divergência quanto ao número de candidatos aptos para participar da entrevista
individual, correspondente à 3ª Etapa, conforme consta do item 1. “Das Disposições Preliminares”,
com relação à previsão contida nos itens 4 e 14 referente à possibilidade descrita no Considerando
anterior;
A Comissão de Seleção do Hospital Sírio-Libanês (HSL) do processo seletivo 2020 “Facilitadores –
CIEpi”, no uso de suas atribuições, torna pública, para conhecimento de todos os interessados, a
retificação do disposto no item 1. Das Disposições Preliminares do referido edital, o qual passará a
vigorar com a seguinte redação:
1. Das Disposições Preliminares
O cronograma do presente processo seletivo compreenderá as seguintes etapas, descrição e
respectivos períodos.
Este processo terá validade de seis meses a partir da data de sua publicação.

Etapa

Inscrição

Descrição

Período

Preenchimento da ficha de inscrição, exclusivamente pela

Início

Término

21/10/2019

ATÉ

internet, por meio do endereço eletrônico:

08/11/2019

https://pt.surveymonkey.com/r/FormularioSelecadoFacilitad

Horário de

orCIEpi

Brasília – 18h

1a Etapa

Análise das informações submetidas

2a Etapa

Divulgação do resultado da 1ª etapa do processo seletivo.

a

3 Etapa

Entrevista

individual,

via

web,

11/11/2019

com

os

84

19/11/2019

22/11/2019

primeiros

28/11/2019

06/12/2019

candidatos às vagas.
4a Etapa

Divulgação dos candidatos aprovados no processo seletivo

10/12/2019

no site https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br
5a Etapa

Manifestação do interesse por parte do aprovado em

10/12/2019

resposta ao e-mail enviado pela coordenação de curso com
o

envio

da

documentação

comprobatória

curricular

e

documentação necessária para a realização do contrato.

Os demais itens e subitens do Edital em comento permanecerão inalterados.

São Paulo, 07 de novembro de 2019.

Comissão de Seleção
Hospital Sírio-Libanês

15/12/2019

