EDITAL DE RETIFICAÇÃO - SELEÇÃO DE TUTORES
Rio Grande do Norte – FortaleceRAS/Hcor
PROJETO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE POR
MEIO DO APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS DE
SOBREPESO E OBESIDADE, DIABETES MELLITUS TIPO 2, HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E INFARTO AGUDO
DO MIOCÁRDIO

A Associação Beneficente Síria - hcor, por intermédio da área de
Responsabilidade Social, em parceria com o Ministério da Saúde, e com o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS), estabelecida por meio do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), retifica e
comunica as seguintes informações do processo seletivo para a contratação de
prestador(a) de serviço, para atuação como Tutor(a) do Projeto Fortalecimento das
Redes de Atenção à Saúde por meio do Apoio à implementação das Linhas de Cuidados
de Sobrepeso e Obesidade, Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica,
Acidente Vascular Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio, que será executado no Triênio
2021-2023.

1. No item 6, Inscrições:
•

Onde se lê: “As inscrições deverão ser realizadas no período de 08:00
do dia 25 de maio de 2022 até às 16:59 do dia 14 de junho de 2022,
horário de Brasília, mediante ao envio dos documentos abaixo,
acessando o link https://redcap.link/2v54zkrt.”
Leia-se: “As inscrições deverão ser realizadas no período de 08:00 do
dia 25 de maio de 2022 até às 16:59 do dia 20 de junho de 2022,
horário de Brasília, mediante ao envio dos documentos abaixo,
acessando o link https://redcap.link/2v54zkrt.”

•

Onde se lê: “O envio do formulário de inscrição deve ser feito até às
16:59, do dia 14 de junho, horário de Brasília. Não serão aceitas
inscrições realizadas fora do prazo estipulado, por correio eletrônico ou
outros meios não previstos no presente edital.”
Leia-se: “O envio do formulário de inscrição deve ser feito até às 16:59,
do dia 20 de junho, horário de Brasília. Não serão aceitas inscrições
realizadas fora do prazo estipulado, por correio eletrônico ou outros
meios não previstos no presente edital.”

•

Onde se lê: “Para a análise curricular serão somadas as seguintes
pontuações: i. pontuação da titulação comprovada; ii. pontuação da
experiência profissional comprovada e; iii. pontuação da carta de
intenção e vídeo de apresentação.”
Leia-se: “Para a análise curricular serão somadas as seguintes
pontuações: i. pontuação da titulação comprovada; ii. pontuação da
experiência profissional comprovada e; iii. pontuação da carta de
intenção.”

• Onde se lê: “A 2ª etapa da seleção consiste em participação em Oficina
de Seleção, de forma presencial, que ocorrerá em Natal, durante o mês
de junho de 2022, (local e data a definir)”.
Leia-se: “A 2ª etapa da seleção consiste em participação em Oficina de
Seleção, em modalidade virtual, no dia 30 de junho de 2022, das 9h às
12h (via Zoom ou Teams).”
• Onde se lê: “O local, a data e a programação da Oficina serão enviados
ao e-mail informado pelo candidato(a) no ato da inscrição.
A Oficina de Seleção poderá ser virtual, segundo o cenário da pandemia
Covid-19 e/ou outras situações que impeçam o deslocamento da equipe
do projeto à região.”
Leia-se: “O link de acesso e a programação da Oficina de Seleção serão
enviados ao e-mail informado pelo candidato(a) no ato da inscrição.”
Abaixo, o cronograma do processo é apresentado (Quadro 1).
Quadro 1. Cronograma de seleção.
Etapa

1ª Etapa

2º Etapa

Descrição
Análise do currículo, da documentação (Documento
Oficial com foto, CPF, titulação e experiência
profissional), da carta de intenção.
Comunicação do resultado da 1ª etapa do processo
seletivo, após análise curricular, aos candidatos
selecionados na referida etapa

Início

Fim

25/05/2022

20/06/2022

22/06/2022

Oficina de Seleção de Tutores (Virtual)

30/06/2022
9h às 12h

Comunicação do resultado da 2ª etapa do processo
seletivo, após participação em Oficina de Seleção, aos
candidatos participantes da referida etapa

05/07/2022

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do cronograma
das etapas e a verificação do correio eletrônico (e-mail), inclusive na caixa de entrada,
lixo eletrônico ou spam.
2. Disposições finais

As demais cláusulas, do Edital de Seleção de Tutores, publicado em 20 de maio
de 2022, permanecem vigentes.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada à providência ou evento que lhes disser respeito,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no site do hcor,
na forma de errata.
O hcor se reserva no direito de corrigir eventuais erros materiais neste
documento.
Caso
necessário,
fortaleceras@hcor.com.br.

entre

em

contato

pelo

São Paulo, 10 de junho de 2022.

correio

eletrônico

