
 
 

COMUNICADO Nº 004/2020  

 

Prezado(a) candidato(a),  

Esperando encontrá- lo com boa saúde juntamente com os seus,  v imos informar  o que 
segue:  

a) O processo selet iv o do Programa de Pós-graduação Str icto Sensu em  
Condições de Vida e Si tuações de Saúde na Amazônia  –  PPGVIDA, regido pela 
chamada públ ica nº 006/2020, em decorrência da Pandemia do nov o 
Coronavírus (SARS –  CoV-2),  adiou por duas vezes o cronograma de execução;  

b) Na úl t ima republ icação, a data acordada para a real ização das prov as de saúde 
colet iv a e de conhecimentos especí f icos,  f icou def inida como sendo o dia 18 
de outubro de 2020, a pr imei ra de 09 às 11 horas e a segunda das 15h às 17h;  

c) Para que fosse possív el  real izar essas provas,  a Comissão de Seleção em 
conjunto com a Coordenação do PPGVIDA, submete ram à Comissão de 
Biossegurança do Inst i tuto Leônidas e Mar ia Deane –  ILMD/Fiocruz Amazônia,  
o Plano de Conv ivência para o dia da Prov a Escri ta;  

d) Após anál ise do Plano, a Comissão de Biossegurança emi tiu parecer indicando 
estar de acordo com seu teor,  mas sugeriu a suspensão do processo selet iv o,  
considerando o agrav amento do cenário epidemiológico causado pela 
Pandemia do nov o Coronav írus (SARS –  CoV-2) e o recente aumento no número 
de casos da COVID-19 na cidade de Manaus;  

e) Em reunião do dia 17 de setembro de 2020, este parecer da Comissão de 
Biossegurança foi  submet ido  e APROVADO pelo Conselho Di retor do 
ILMD/Fiocruz Amazônia;  

f ) Decorreu dessa decisão do Conselho Di retor ,  a publ icação da Resolução 
001/2020 de 17/09/2020,  que suspende temporariamente  a real ização do 
Processo Selet iv o,  até ulter ior del iberação.  

Assim, em cumprimento ao que determina a Resolução supraci tada, a Comissão de 
Seleção do processo selet iv o e a Coordenação do PPGVIDA,  agindo de modo a ev i tar 
prejuízos à administração e aos candidatos inscr i tos para part ic ipar do refer ido 
certame comunica  que:  

I . O refer ido processo selet iv o está SUSPENSO até nov a deliberação par a 
real ização; 

I I . A di reção do ILMD, em tempo oportuno, republ icará a chamada públ ica nº  
006/2020, redef inindo todas as etapas do processo selet iv o;  

I I I . Constará da republ icação desta chamada públ ica,  a al teração dos seguintes 
i tens:  cronograma –  será def inido nov o período de inscr ição e demais etapas;  
cr i tér ios da prov a escri ta e prov a oral  serão modif icados,  respect iv amente,  de 
forma a tornar possív el  a realização do processo selet iv o de modo v i r tual .   

Contando com a sua compreensão e esperando que cont inue part ic ipando das ofertas 
de educação propostas pelo ILMD, env iamos  

 

Abraço f raterno  

Comissão de Seleção e Coordenação do PPGVIDA 


