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GERENCIA REGIONAL DE BRASILIA           
 
 
PORTARIA Nº 023/2022, de 14 de abril de 2022

  

A Diretora da Gerência Regional de Brasília, no
uso da competência que lhe foi atribuída pela

Portaria n° 2.872, de 13 de novembro de 2017,
publicada no Diário Oficial de 20 de novembro

2017, considerando as finalidades da Escola
Fiocruz de Governo, de formação de

profissionais para o exercício de cargos e funções
polí�cos –administra�vas das ins�tuições

formuladoras, gestoras e executoras das polí�cas
públicas determinantes de saúde nas ins�tuições

municipais, distritais, estaduais e federais e
considerando a necessidade de conferir

organicidade ao processo sele�vo de ensino lato
sensu da Chamada de Seleção Pública nº

03/2022 – Curso de Especialização de Direito
Sanitário.

RESOLVE

1.0 - PROPÓSITO 
1.1 - Ins�tuir a Comissão de Seleção para o X Curso de Especialização em Direito Sanitário por meio da Chamada de
Seleção Pública nº 03/2022, cujo obje�vo será o de organizar e coordenar todas as a�vidades que viabilizarão o
processo sele�vo de ensino lato sensu. 
 
2.0 - OBJETIVO 
2.1 - A comissão de seleção será composta pelos seguintes membros:
Nome               SIAPE
Sandra Mara Campos Alves             3121485
                 CPF
Maria Célia Delduque        183.646.751-68
Egon Rafael dos Santos Oliveira        023.195.121-36
Gisela da Costa Mascarenhas        465.817.906-72
Robson de Sousa Rodrigues        638.573.832-91
 
3.0 - VIGÊNCIA
3.1 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência encerrada em 16 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARIA FABIANA DAMASIO PASSOS, Diretora, em
14/04/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1616493 e
o código CRC 4998790F.

Referência: Processo nº 25027.000068/2020-73 SEI nº 1616493
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