
 
 

 
 

 

Edital de Retificação nº 001 

Edital ICEPi/SESA Nº 036/2022 

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 

036/2022 do processo seletivo simplificado para profissionais atuarem nas funções de apoiador institucional 
pelo componente de Apoio Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde. 
 

 
1. DA RETIFICAÇÃO: 

 
 

1.1 Dos requisitos, Onde se lê: 
 

2. São requisitos para participar do processo seletivo simplificado promovido pelo presente Edital: 

I. Ter concluído o curso de Graduação na área da saúde ou da educação ou das ciências aplicadas 

ou das ciências humanas realizado em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou no caso de candidatos graduados no exterior, deverão apresentar diploma revalidado 

por universidade pública brasileira. 

II. Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos na área de Gestão em Saúde Pública.  
III. Ter disponibilidade para deslocar-se dentro da referida Região de Saúde de atuação e nas 

instâncias centrais da SESA, dependendo das necessidades do programa. 

IV. Possuir disponibilidade de participação nas atividades previstas no Programa. 

1.2 Do anexo D, Onde se lê: 

 
TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA 

B.4 Experiência em gestão em áreas não comtempladas no item B.2.  

 
 
1.3 Dos requisitos, Leia-se  

 

      2.0 São requisitos para participar do processo seletivo simplificado promovido pelo presente Edital: 

I. Ter concluído o curso de Graduação na área da saúde ou da educação ou das ciências aplicadas 

ou das ciências humanas realizado em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou no caso de candidatos graduados no exterior, deverão apresentar diploma revalidado 

por universidade pública brasileira. 

II. Ter disponibilidade para deslocar-se dentro da referida Região de Saúde de atuação e nas 

instâncias centrais da SESA, dependendo das necessidades do programa. 

III. Possuir disponibilidade de participação nas atividades previstas no Programa. 



 
 

 

1.4 Do anexo D, Leia-se: 

 
TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA 

B.4 Experiência em gestão no SUS em áreas não comtempladas no item B.2.  

 

 

 

Vitória, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

Fabiano Ribeiros dos Santos  

Diretor Geral 

Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde  


