São Paulo, 10 de fevereiro de 2020

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2020
A SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, por meio
da Diretoria de Ensino e Pesquisa e da Coordenação do projeto de apoio “Plano
Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS –
PADEpiSUS”, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no item 5, alínea “a”
do Edital nº 001/2020 de Abertura de Processo para Participação no Curso de
Especialização em Vigilância em Saúde – EVS, RESOLVE:
1. Prorrogar para a partir do dia 12 de fevereiro de 2020 o período
referente à 2ª Etapa, a qual consiste na publicação dos aprovados por
localidade/Estado, participantes do processo de que trata o Edital n º 001/2020,
que poderão realizar a matrícula no Curso de Especialização em Vigilância em
Saúde – EVS.
2. Alterar o Cronograma constante do subitem 5.1 do item 5. “Cronograma
para Inscrição e Realização do Curso” do referido Edital, conforme apresentado
abaixo:

Etapa

Período

Descrição

Inscrição

Preenchimento da ficha de inscrição, com observância do
disposto no item 1 deste Edital, exclusivamente pela
internet, por meio do endereço eletrônico: https://
pt.surveymonkey.com/r/FormularioCursoEVS

1ª Etapa

Análise das informações de acordo com os critérios
previstos neste Edital

2ª Etapa

Divulgação dos interessados aptos a realizar o curso de
Especialização de Vigilância em Saúde no site:
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/ responsabilidadesocial/Paginas/processo-seletivo.aspx

3ª Etapa

Realização da matrícula, exclusivamente no site da
secretaria acadêmica do IEP/HSL por meio de link
individual que será encaminhado por e-mail para com
envio da documentação relacionada no item 6 deste edital

Início

Término

03/01/2020

30/01/2020

31/01/2020

07/02/2020

A partir do dia
12/02/2020
A partir do dia
13/02/2020, de acordo
com a publicação dos
aprovados no site e com
a data informada por email
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3. A Publicação se dará por localidade, de forma gradativa a partir do dia
12/02
4. Os demais itens e subitens do Edital em comento permanecerão inalterados

Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa
Vânia Rodrigues Bezerra
Superintendente de Responsabilidade Social

Publique-se.
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