
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO
FIGUEIRA – IMIP

1ª  ERRATA DO EDITAL  DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA PARTICIPAÇÃO NO 
PROJETO DE PESQUISA da Carta Acordo - SCON2020-00146 ENTRE O IMIP E A OPAS 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE). PROCESSO 014/2021

1) No Edital: 014/2021

Onde se lê

ANEXO II CALENDÁRIO

*ETAPA 1 Avaliação Avaliação  curricular

Leia-se: 

EVENTO DATA/PERIODO LOCAL

Inscrição 01 a 06 de abril de 2021 Link - ENCERRADO

Etapa1 -  Prova Online Dia 12 de abril de 2021
Ambiente virtual, será enviado 
link pelo e-mil utilizado para 
inscrição

Convocação para entrevista Dia 13 de abril de 2021
Será enviado link para o 
candidato que será entrevistado 
pelo email utilizado na incrição

Etapa 2 – Entrevista Online Dia 16 de abril Ambiente virtual, será enviado 
link pelo e-mail utilizado para 
inscrição

Resultados dos aprovados Dia 20 de abril de 2021  Site do IMIP – 
WWW.imip.org.br

Recurso Dia 21 de abril de 2021  Email – 
oncologia.projetos@imip.org.br

De acordo com o edital na Etapa 1 está previsto:

7.1.1. Primeira etapa: eliminatória e classificatória, consistente em uma prova online de 
conhecimento específico, composta de 10 (dez) questões de múltiplas escolhas, versando 
sobre a epidemiologia, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de colo 
uterino, com destaque nas possibilidades de melhoria na linha de cuidado da mulheres sob o 
risco de desenvolvimento do câncer de colo uterino.

Esta ERRATA também obedece o item 7.1.1.2



 Sobre as Instruções para realização da prova on-line:

Sub-item C: As instruções de acesso do candidato à plataforma de Prova Virtual do IMIP serão 
enviadas, pelo Núcleo de Telessaúde do IMIP, para o e-mail do candidato cadastrado, com até 
72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto para início da 1ª etapa; 
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