
 

 
 

 

Edital de Retificação nº 006 
 

Edital ICEPi/SESA Nº 052/2021 
 

O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPi, no uso das atribuições e 
prerrogativas dispostas na Lei Complementar nº 909/2019 de 26/04/2019, torna público a retificação do 
Edital ICEPi/SESA Nº 052/2021 do processo seletivo simplificado para profissionais atuarem nas funções 
de apoiador institucional, supervisor regional e articulador central pelo componente de Apoio 
Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde. 

 
1. DA RETIFICAÇÃO: 

 
1.1 No item 14.3, onde lê-se: 
 
14.3 O profissional selecionado deverá apresentar disponibilidade de carga horária de 40 horas 

para os desenvolvimentos das atividades de Apoio Institucional e Supervisor Regional. 

Leia-se: 

 14.3 O profissional selecionado deverá apresentar disponibilidade de carga horária de 40 horas 

semanais para os desenvolvimentos das atividades de Apoio Institucional, Supervisor Regional ou 

Articulador Central. 

 
1.2 No item 15.4, onde lê-se:  

 
15.4 Ficará a cargo da Coordenação do Projeto a avaliação de desligamento imediato em caso de 

falha grave das funções das atividades docentes-assistenciais. 

Leia-se: 
 
15.4 Ficará a cargo da Coordenação do Projeto a avaliação de desligamento imediato em caso de 

falha grave das atividades previstas nas atribuições da função. 

 

1.3 No item 16.3, onde lê-se: 

16.3 O pagamento da bolsa ocorrerá mediante realização das atividades de Apoio Institucional e 

supervisão definidas de acordo com o ICEPi/SESA, por meio da entrega dos relatórios mensais. 

 

Leia-se: 

16.3 O pagamento da bolsa ocorrerá mediante realização das atividades de Apoio Institucional, 

Supervisor Regional e Articulador Central definidas de acordo com o ICEPi/SESA, por meio da 

entrega dos relatórios mensais. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.4 No item 18.3, onde lê-se: 

 

18.3 Os candidatos classificados não convocados para a avaliação de títulos permanecerão 

compondo o cadastro de reserva a ser utilizado de acordo com o interesse e conveniência do 

ICEPi/SESA. 

Leia-se: 

18.3 Os candidatos classificados além do número de vagas estabelecidas neste Edital permanecerão 

compondo o cadastro de reserva a ser utilizado, de acordo, com o interesse e conveniência do 

ICEPi/SESA. 

 

1.5 No Anexo A, do cronograma, onde lê-se: 

ETAPA DATA 

Inscrição eletrônica e envio da documentação. 
Das 17 horas do dia  

03/12/2021 até às 23h e 
59min do dia 19/12/2021 

Deferimento das inscrições e resultado parcial. 07/01/2022 

Interposição de recurso do deferimento das inscrições 
e/ou das notas. 

08 a 10/01/2022 

Interposição de recurso das notas (Títulos e 
Experiência) 

7h do dia 12/01/2022 até às 
14h do dia 13/01/2022 

Resultado da Análise dos Recursos.  
Resultado da Análise de Títulos e de Experiência.  

20/01/2022 

Convocação para Entrevistas.* 21/01/2022 

Entrevistas. 24/01/2022 a 02/02/2022 

Resultado Final e Convocação. 07/02/2022 

Formalização da Adesão. 10 e 11/02/2022 

Início das atividades de campo. 14/02/2022 

 

Leia-se:  

ETAPA DATA 

Inscrição eletrônica e envio da documentação. 
Das 17 horas do dia  

03/12/2021 até às 23h e 
59min do dia 19/12/2021 

Deferimento das inscrições e resultado parcial. 
 

07/01/2022 



 

 
 

Interposição de recurso do deferimento das inscrições 
e/ou das notas. 

08 a 10/01/2022 

Interposição de recurso das notas (Títulos e 
Experiência) 

7h do dia 12/01/2022 até às 
14h do dia 13/01/2022 

Interposição de resurso quanto ao Deferimento das 
Inscrições 

7h do dia 21/01/2022 até às 
13h do dia 24/01/2022 

Resultado da Análise dos Recursos.  
Resultado da Análise de Títulos e de Experiência.  

27/01/2022 

Convocação para Entrevistas.* 27/01/2022 

Entrevistas. 31/01/2022 a 15/02/2022 

Resultado Final e Convocação. 18/02/2022 

Formalização da Adesão. 22 e 23/02/2022 

Início das atividades de campo. 07/03/2022 

 
 

 
Vitória, 20 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

Fabiano Ribeiros dos Santos  
Diretor Geral 

Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde  


