
 

 

Edital de Retificação nº 001/2019, de 16 de setembro de 2019 

Referente ao Edital ICEPi/SESA Nº 002/2019 

 

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 

002/2019 de processo para a adesão de Municípios ao componente de Provimento 

e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção 

Primária à Saúde, instituído pela Portaria Nº 059-R, de 06 de agosto de 2019, 

conforme discriminação a seguir: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1 No item “2. DOS CRITÉRIOS DE ADESÃO”, acrescenta-se o item 2.3.4: 

 

2.3.4 Os municípios que tenham interesse ao componente de Provimento 

e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da 

Atenção Primária à Saúde, e que não possuam vagas para início 

imediato, poderão solicitar a participação como cadastro de reserva, 

preenchendo o campo “QUANTIDADE DE VAGAS 

DISPONIBILIZADAS PARA O COMPONENTE DE PROVIMENTO E 

FIXAÇÃO”, a opção “0” (zero). 

 

1.2  No item 2.3.1, onde lê-se: 

2.3.1 A adesão pelos Municípios será disponibilizada por meio eletrônico, 
através de documento disponível no sítio https://saude.es.gov.br/icepi, 
a partir das 00 horas, do dia 17 de agosto de 2019, até às 23 horas e 
59 minutos, do dia 16 de setembro de 2019 e anexar Termo de Adesão 
e Compromisso e Plano de Trabalho assinado, conforme modelo 
constante no Anexo I.  

 
1.2.1 Leia-se: 

 

2.3.1 A adesão pelos Municípios será disponibilizada por meio eletrônico, 
através de documento disponível no sítio https://saude.es.gov.br/icepi, 
a partir das 00 horas, do dia 17 de agosto de 2019, até às 23 horas e 
59 minutos, do dia 23 de setembro de 2019 e anexar Termo de Adesão 
e Compromisso e Plano de Trabalho assinado, conforme modelo 
constante no Anexo I.  



 
 

1.3 No item 7.1, onde lê-se: 
 

 
7.1      A relação de municípios que aderiram ao componente de Provimento e 

Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da 
Atenção Primária à Saúde, e que contemplaram os critérios dispostos 
neste Edital, será publicada no site https://saude.es.gov.br/icepi, com 
data prevista para o dia 20 de setembro de 2019.  

 
1.3.1 Leia-se: 

 
7.1      A relação de municípios que aderiram ao componente de Provimento e 

Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da 
Atenção Primária à Saúde, e que contemplaram os critérios dispostos 
neste Edital, será publicada no site https://saude.es.gov.br/icepi, com 
data prevista para o dia 27 de setembro de 2019.  

 
 

 
 

 

 


