
 

 
 

CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 – 
PROGRAMA PESQUISA PARA O 
SUS: Gestão compartilhada em 
saúde – PPSUS 
  

 

ERRATA CRONOGRAMA 

CHAMADA FAPESB No 02/2020 - PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO 

COMPARTILHADA EM SAÚDE – PPSUS 

 

A FAPESB, no uso de suas atribuições, torna pública a errata do Cronograma da 

CHAMADA FAPESB Nº 02/2020 - PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: Gestão 

compartilhada em saúde – PPSUS, atualizando datas das etapas, conforme abaixo: 

 

Atividades Data 

Convocação dos candidatos para arguição (CAP) A partir de 23/11/2020 

Análise e julgamento das propostas (CAP) 30/11 e 01/12/2020 

Análise e julgamento das propostas (CG) 09 e 10/12/2020 

Divulgação do resultado final A partir de 15/12/2020 

Prazo para impetração de recursos administrativos De 15 a 21/12/2020 

Divulgação dos recursos 23/12/2020 

Prazo para entrega dos documentos de 
contratação 

De 15 a 28/12/2020 

Assinatura do termo de outorga A partir de 04/01/2021 

 

Orientações para a Etapa – Comissão de Avaliação Presencial (CAP): 

Conforme preconiza o item 9.4.1 da Chamada 02/2020: 

“Os projetos recomendados pela Comissão de Especialistas serão pré- 

selecionados para participar da etapa de Avaliação Presencial, que em virtude da 

Pandemia COVID-19, poderá ser realizada virtualmente.”  

 



Assim, a FAPESB, através da Diretoria de Inovação, entrará em contato com os 

coordenadores das propostas pré-selecionadas para informar a plataforma virtual, a 

data e a hora marcada para que seja procedida a arguição dos pré-selecionados. 

Os questionamentos versarão, principalmente, sobre a relevância da pesquisa para a 

saúde da população, estimativa da aplicabilidade dos resultados no SUS, eventuais 

dúvidas quanto à metodologia e execução do projeto, bem como detalhes do 

orçamento.  

 

CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA: 

A Chamada 02/2020 normatiza: 

9.4.5. A participação do coordenador do projeto nesta etapa IV (arguição) é 

obrigatória. 

9.4.6. Os projetos cujo coordenador não participar da etapa IV (arguição) serão 

desclassificados pela CAP. 

 

 

 

Salvador, 20 de Novembro de 2020 

Marcio Gilberto Costa 

Diretor Geral FAPESB 

 


