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PROCESSO Nº 00610216.000234/2020-12
TERMO DE RETIFICAÇÃO
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO referente ao EDITAL SESAP/FAPERN Nº 03/2021 PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS RELATIVAS ÀS BOLSAS DE
PESQUISA E INOVAÇÃO (10082140), com vistas a selecionar egressos de cursos superiores para atuarem
como pesquisadores-bolsistas em projetos de pesquisa e inovação de acordo com a quantidade de vagas
especificadas nas categorias descritas no quadro no tópico 8 do Anexo 03 (Modernização da Rede de Atenção
Psicossocial do Estado do Rio Grande do Norte) deste edital e, em conformidade com a Lei federal nº 13.243, de
11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação
científica e tecnológica e à inovação.
O item 5.2 do Edital, que trata do CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, será acrescido o período de 06 (seis) dias
corridos para novas inscrições, tendo em vista a necessidade de ampliar o tempo de inscrições, antes 04 (quatro)
dias. Também retifica-se o item 4.2.13, trazendo mais clareza ao texto. As inscrições já realizadas se mantêm sem
prejuízo, pois a prorrogação não gera interferência no processo de inscrição e o item 3.1.3, deixa de ser
obrigatório na etapa de inscrição. Para tornar harmônica e coerente a condução deste edital, faz-se a retificação:
RETIFICAÇÃO:
ONDE LÊ-SE:
3.1.3. Comprovar que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual, direta ou indireta, que impeça de receber recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos da União e do Estado do Rio Grande do Norte (disponível em
http://www.set.rn.gov.br), no ato da inscrição.
LEIA-SE:
3.1.3. Comprovar no momento da assinatura do termo, que não está em situação de mora ou de inadimplência
junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, direta ou indireta, que impeça de receber
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado do Rio Grande do Norte
(disponível em http://www.set.rn.gov.br).
ONDE LÊ-SE:
4.2.13. Os candidatos poderão comprovar experiência em políticas públicas de saúde, através de pelo menos um
dos seguintes documentos: Declaração expedida pelo Empregador devidamente especificado no documento e
assinada pelo responsável (papel timbrado); Carta de Recomendação devidamente assinada pelo Gestor (papel
timbrado); Cópia do Diário Oficial contendo Ato de Nomeação e Exoneração na área exigida. Também poderá
ser apresentada Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), desde que seja possível identificar a área de
atuação. A Declaração ou Carta de Recomendação deve constar as atribuições desenvolvidas, bem como o
período em que o candidato desenvolveu as funções.
LEIA-SE:
4.2.13. Os candidatos poderão comprovar experiência em políticas públicas de saúde, através dos seguintes
documentos: Declaração expedida pelo Empregador devidamente especificado no documento e assinada pelo
responsável (papel timbrado); Carta de Recomendação devidamente assinada pelo Gestor (papel timbrado);
Cópia do Diário Oficial contendo Ato de Nomeação e Exoneração na área exigida. Também poderá ser
apresentada Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), desde que seja possível identificar a área de
atuação. A Declaração ou Carta de Recomendação deve constar as atribuições desenvolvidas, bem como o
período em que o candidato desenvolveu as funções.
ONDE LÊ-SE:
5.2.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Quadro 4 – Cronograma de execução do edital
PROCESSO SELETIVO
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
Inscrições

DATAS
24/06/2021
25/06/2021
08/07/2021
11/07/2021
Até 14/07/2021
Até 15/07/2021
Até 19/07/2021
Até 21/07/2021
Até 22/07/2021

a

Divulgação do resultado da etapa I
Prazo para interposição de recurso a respeito da etapa I
Divulgação do resultado da Etapa I após recursos
Divulgação do Resultado das Etapas II e III
Prazo para interposição de recurso a respeito das etapas II e III
Divulgação do resultado da Etapas II e III após recursos e divulgação da data e horário
Até 26/07/2021
das entrevistas
Divulgação do resultado da Etapa IV e resultado final
Até 28/07/2021
diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210714&id_doc=730177

1/2

27/07/2021

Documento: 730177 Publicado em: 14/07/2021 Edição Diária: 14971

Prazo para recurso ao resultado da Etapa IV e resultado final
Divulgação do Resultado Final
Convocação e Contratação dos bolsistas aprovados
LEIA-SE:
PROCESSO SELETIVO
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
Inscrições

Até 29/07/2021
Até 30/07/2021
A
partir
30/07/2021

DATAS
24/06/2021
25/06/2021
13/07/2021
18/07/2021
Até 21/07/2021
Até 22/07/2021
Até 26/07/2021
Até 29/07/2021
Até 30/07/2021

Divulgação do resultado da etapa I
Prazo para interposição de recurso a respeito da etapa I
Divulgação do resultado da Etapa I após recursos
Divulgação do Resultado das Etapas II e III
Prazo para interposição de recurso a respeito das etapas II e III
Divulgação do resultado da Etapas II e III após recursos e divulgação da data e horário
Até 03/08/2021
das entrevistas
Divulgação do resultado da Etapa IV e resultado final
Até 06/08/2021
Prazo para recurso ao resultado da Etapa IV e resultado final
Até 07/08/2021
Divulgação do Resultado Final
Até 10/08/2021
A
partir
Convocação e Contratação dos bolsistas aprovados
10/08/2021

do

a

do

Natal/RN, 13 de julho de 2021.
Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde do RN
Gilton Sampaio de Souza
Diretor-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte-FAPERN
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