
  

FUNDAÇÃO 

  
Fundação Estadual de Inovação em Saúde — INOVA Capixaba 

Deliberação nº 07/2021 

Regulamenta decisão da Diretoria 

Executiva, que autorizou a prorrogação 

do cronograma previsto no Anexo Il do 
Edital de Processo Seletivo 

Simplificado nº 01/2021/ INOVAIES. 

A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - 

INOVA CAPIXABA, por meio de seu DIRETOR-PRESIDENTE, no uso de suas atribuições que 
lhes conferem os arts. 24 e 30, inc. V do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
4585-R, de 05 de março de 2020, e 

Considerando: 

O Decreto nº 4859-R, de 03 de abril de 2021, que estabeleceu medidas qualificadas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) 
nos Municípios do Estado do Espírito Santo classificados no risco extremo; 

O Decreto nº 4868-R, de 17 de abril de 2021, que alterou o Decreto nº 4859-R, de 03 de abril 

de 2021, mantendo medidas qualificadas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
estabelecidas. 

Resolve: 

Art. 1º Prorrogar o cronograma previsto no Anexo Il do Edital de de Processo Seletivo 

Simplificado nº 01/2021/iNOVA/ES. 

Vila Velha/ES, 19 de abril de 2021. 

  

NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA 

Diretor-Presidente 

Fundação Estadual de Inovação em Saúde — iNOVA Capixaba 
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ANEXO Il - CRONOGRAMA PREVISTO 

  

EVENTOS Ê 

    

  
PREVISTAS 

Período de Inscrições pela Internet até 
25/04/2021 

Período para o envio dos Títulos via Internet - até 15 horas até 
27/04/2021 

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrição — gerar o boleto 26/04/2021 
até 15horas 

  

  

  

  

Divulgação da relação preliminar das inscrições deferidas, dos 

candidatosque se declararam como deficiente e dos candidatos que 
autodeclararam negros ou índio 

28/04/2021 

  

Recurso contra da relação preliminar das inscrições deferidas, 

dos candidatos que se declararam como deficiente e dos 
candidatos queautodeclararam negros ou índio 

29/04 e 
30/04/2021 

  

e Respostas aos recursos e relação final das inscrições deferidas, dos 
candidatos que se declararam como deficiente e dos candidatos que 05/05/2021 
autodeclararam negros ou índio 

e Homologação final do inscritos 
  

Resultado preliminar da Prova de Títulos 07/05/2021 
  

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 10/05 e 
11/05/2021 

  

e Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado final da 
Prova deTítulos 14/05/2021 

e Resultado final da Prova de Títulos 

e Resultado final do Processo Seletivo Simplificado — 1º Etapa       

A convocação para a 2º Etapa será realizada pelo iNOVA nos moldes indicados no 
subitem 11.1.2.3deste Edital.     
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