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Considerando recente despacho processual, no âmbito da tramitação de processos de 

execução financeira do Projeto VEPOP-SUS, no qual o Pró-Reitor de Administração da 

UFPB emitiu parecer positivo quanto à possibilidade de continuidade da execução do Projeto 

no exercício 2017 com os recursos empenhados no exercício 2016, desde que respeitada sua 

vigência junto ao órgão descentralizador (a qual se estende até 26/03/2018), bem como 

respeitando-se o Plano de Trabalho do Projeto do Termo de Cooperação 383/2013, aprovado 

pelo órgão descentralizador, qual seja o Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de 

Saúde; 

Considerando o recente despacho favorável do órgão descentralizador, qual seja o 

Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde, quanto à prorrogação da vigência 

do Termo de Cooperação 383/2013 correspondente ao projeto VEPOP-SUS, estendendo-se 

agora até 26/03/2018; 

O Coordenador do VEPOP-SUS, Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz, vem, por 

meio deste, comunicar a RETOMADA IMEDIATA do Edital VEPOP-SUS/UFPB de nº 

01/2017 e seu certame. Informamos, ainda, que, o referido Edital será retomado exatamente 

do ponto/etapa onde fora suspenso na data de hoje, devendo ser retificado quanto a seu 

cronograma. NÃO HAVERÁ NOVA CHAMADA DE INSCRIÇÕES, devendo os mesmos 

ser concluídos, partindo da continuidade do ponto onde foram suspensos na data de 14 de 

fevereiro de 2017. De acordo com o cronograma detalhado abaixo: 

• Divulgação do Resultado Final: até 10 de abril de 2017;  

• Prazo de recurso contra o resultado: até às 23h59min de 11 de abril de 2017, 

conforme horário de João Pessoa-PB, e conforme horário de recebimento da mensagem no e-

mail do VEPOP-SUS;  

• Publicação de Resultado Final após julgamento de recursos: 12 de abril de 2017 

- Apresentação do(a) aprovado(a), caso haja: até 13 de abril de 2017, na Assessoria de 

Extensão do CCM. 

Finalmente, informamos que, em virtude de mudanças nas demandas e necessidades 

do Projeto, bem como visando adequação financeira à nova realidade de aplicação e execução 



do Projeto no exercício de 2017, o certame resultante do presente Edital fica, desde já, 

limitado à concessão de 01 (uma) bolsa no período de 01 (um) mês, podendo ser renovada ou 

não por igual período, até o limite de 03 (três) meses. 

A duração da bolsa selecionada via certame 01/2017 se estenderá entre 13 de abril a 

13 de maio de 2017. 

 

João Pessoa-PB, 06 de abril de 2017. 
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