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AVISO DE PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CHAMADA FAPEPI/SESAPI/MS-

Decit/CNPq No 004/2020 

PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: gestão compartilhada em saúde – PPSUS 

O Governo do Estado do Piauí, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí - 

FAPEPI e da Secretaria da Saúde do Estado do Piauí – SESAPI, em parceria com o Ministério da Saúde - MS, 

por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 

Estratégicos em Saúde – Decit/SCTIE/MS e com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, tornam pública a presente Chamada, e divulga a prorrogação do cronograma de 

atividades.  

JUSTIFICATIVA: Prorrogar o cronograma de atividades desta Chamada, a partir da presente data, tendo em 

vista que as etapas de análise e julgamento das propostas, previstas nos itens de 8.2 a 8.5 serão realizadas 

exclusivamente, de forma virtual, a fim de garantir o cumprimento das medidas de prevenção adotadas no 

combate da pandemia da Covid-19. 

CONOGRAMA: 

ATIVIDADES DATA 

Análise e julgamento das propostas – Pré-seleção 

(enquadramento, ad hoc*, comissão de especialistas*) 

Até 22/10/2020 

Divulgação do resultado da pré-seleção  A partir de 23/10/2020 

Limite para pedido de recurso administrativos, referente à pré-

seleção  

Até 30/10/2020 

Divulgação do Resultado final da pré-seleção pós- recurso e 

convocatória para Comissão de Avaliação Presencial - CAP 

Até 04/11/2020 

Comissão de Avaliação Presencial - CAP* A partir de 06/11/2020 

Divulgação do resultado final do julgamento A partir de 20/11/2020 

Limite para recursos administrativos referente ao resultado final 

do julgamento  

Até 27/11/2020 

Divulgação do resultado final pós-recurso do julgamento  Até 15/12/2020 

Assinatura do termo de outorga  A partir de 18/12/2020 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta 

Chamada poderão ser obtidos na página da FAPEPI: www.fapepi.pi.gov.br ou exclusivamente no endereço 

eletrônico: editalppsus.pi2020@gmail.com das 8:00 às 13:00 horas. 

Teresina, 13 de outubro de 2020. 

 

 

 

Antonio Cardoso do Amaral 

Presidente da FAPEPI 
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