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Prorrogação das Inscrições ao Processo Seletivo para preenchimento de vagas dos 
Cursos de Especialização em Vigilância Laboratorial em Saúde Pública do Instituto 

Adolfo Lutz – 2020. 
 

Edital :  037/2019 

 

O Instituto Adolfo Lutz torna pública a Prorrogação do recebimento das 

inscrições para o Curso de Especialização em “Vigilância Laboratorial em Saúde 

Pública”, para até o dia 29 de novembro de 2019.  

 

 
Considerando os termos do edital, publicado em 26 de outubro de 2019 – Executivo 

I páginas 86 e 87, e considerando a prorrogação alteram-se as seguintes datas:  

 

Da Primeira Fase – Prova Escrita  

Tem data de realização prevista para o dia 09/12/2019, em local e horário a 

serem divulgados aos candidatos, por meio de publicação em Edital de Convocação 

para a primeira Fase – Prova Escrita no DOE-SP, a partir de 04/12/2019 e no site  

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao. 

 

O gabarito das questões de múltipla escolha da prova estará disponível no site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao a partir da data de 10/12/19. 

 

O resultado da Prova Escrita – Primeira Fase estará disponível no site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao e no DOE-SP a partir da data de 

14/12/2019.  

 

Do Recurso: 

 

Da Primeira Fase - Prova Escrita 

 

O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data 

da divulgação ou do fato que lhe deu origem. 

 

O recurso deverá ser enviado para o e-mail selecaorh@ial.sp.gov.br no período de 

16 e 17/12/2019, no horário das 8h00 às 15h00, em arquivo PDF, devidamente 

fundamentado e contendo: nome, número do documento de identidade, nome do 

curso, endereço completo, nº de telefone (s) e e-mail de contato, questionamento, 

embasamento, local, data e assinatura conforme o ANEXO IV. 

  
O candidato deverá acessar a partir de 20/12/2019 o site  

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao ou DOE-SP, para consultar o 

resultado dos recursos da Prova Escrita. 
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Da Segunda Fase – Análise do Curriculum vitae e Entrevista 

 

O candidato também acessar o site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao ou DOE-SP, a partir do dia 

23/12/2019, para consultar o Edital de Convocação para segunda fase: Análise 

de Curriculum vitae e Entrevista. 

 

Os candidatos classificados para a segunda fase deverão acessar o site 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/ensino/especializacao no período de 03 a 

06/01/2020 para preencher o formulário de inscrição para a segunda fase, onde 

irão optar pela área de concentração específica e anexar seu currículo em PDF. 

 

As demais datas já informadas no edital de abertura permanecerão sem 

alterações. 
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