
PROJETO BÁSICO DE APOIO À RELATORIA DA 9ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

 
 
Etapas do Edital: 
 
Inscrições - 07/02/2023 a 27/02/2023 
As inscrições foram encerradas no dia 27 de fevereiro de 2023 à meia noite. Foram 

inscritos 186 (cento e oitenta e seis) candidatos.  

 
Análise de currículo 28/02/2023 a 02/03/2023 
A coordenação do projeto irá fazer a análise dos currículos recebidos no período 

informado. 

 
Entrevistas 03/03/2023 e 06/03/2023 
Os classificados serão chamados para entrevista, a distância, a ser iniciada por plataforma 

zoom ou meeting a partir do dia 03 de março de 2023. A chamada será por ordem 

alfabética, com intervalos de 15 minutos entre uma e outra. A secretaria do projeto entrará 

em contato por e-mail com cada um/a para informar o horário e enviar o link. 

 
Divulgação do resultado 07/03/2023 
Após as entrevistas, será informada a classificação final dos candidatos. 

 
 
Informação acerca da contratação: 
O projeto é oriundo da Descentralização de Créditos Orçamentários entre a Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro – SES e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

– UERJ. Objetivando a elaboração de Resolução Conjunta para o “PROJETO BÁSICO 

DE APOIO À RELATORIA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO 

DE JANEIRO”, que tem por objetivo Garantir o apoio técnico ao Conselho Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro nos processos que envolvem a elaboração metodológica e 

construção sistemática dos registros das atividades, principalmente no que tange a 

relatoria, pertinentes às propostas das etapas municipais para a etapa estadual 

relacionadas à 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Informamos que o 

processo ainda está em andamento com a Assessoria de Planejamento Orçamentário da 

SES. Portanto ainda sem data prevista para iniciar as suas atividades, os candidatos 

classificados serão encaminhados ao banco de reserva de vaga do projeto. Após a 

assinatura da resolução conjunta os candidatos aprovados serão chamados para assinatura 

do termo de contrato e início as atividades. 

Todo contato aos candidatos serão realizados por e-mail, por favor, manter atualizado as 

informações. 

 

 

 

Atenciosamente a Coordenação 

 


