Resultado Edital Convocação de Novos Membros, de 7.6.2017
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2017
O Comitê Diretivo-Constitutivo do CCAP TB BRASIL tem o prazer de informar a lista
dos selecionados a comporem o comitê nacional a partir de agosto, conforme edital de
convocação de 7 do corrente mês. Parabéns a todos/as!
Recebemos um total de 42 inscrições, sendo que apenas 19 procederam ao registro
de candidatura conforme solicitado no edital. Este Comitê fez nesta seleção a escolha por
dez desses candidatos.
A escolha deu-se a partir dos critérios estabelecidos por este Comitê e foi realizada
em concordância entre os nove componentes deste comitê.
Este comitê reafirma aqui a concordância dos membros selecionados em observar os
requisitos para o bom funcionamento do CCAP.
Lembramos a todos/as que a participação no CCAP TB BRASIL é de caráter técnico,
voluntário e não constitui representatividade institucional, política ou regional. A
composição do CCAP TB BRASIL será reavaliada anualmente, baseada no desempenho dos
membros participantes. Novo edital de convocação é previsto no prazo de um ano a partir
da 1a reunião que acontecerá em agosto do corrente ano.
-

Relação dos selecionados :
Antonio Ernandes Marques da Costa, Belém, PA
Sebastião de Campos Arinos Junior, Campo Grande, MS
Marcela Haupt Bessil, Porto Alegre, RS
Raimunda Hermelinda Maia Macena, Fortaleza, CE
Fabio Correia Costa, Recife, PE
Virginia Isaura Silva Perrucho, Salvador, BA
Marcos Moreira Leite, Rio de Janeiro, RJ
Neide Gravato da Silva, Santos, SP
Juliana Gomes Reiche, Rio de Janeiro, RJ
Marivaldo da Silva Santos, São Paulo, SP.

Estamos honrados com o grande interesse na formação do nosso grupo brasileiro de
ativistas em pesquisa de tuberculose. Confiamos poder contribuir para a melhoria das
políticas públicas em tuberculose no Brasil.
Solidariamente,
COMITÊ DIRETIVO-CONSTITUTIVO DO CCAP TB BRASIL
Contatos: at. Sra. Vania Araújo
REDE-TB Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose
Av. Carlos Chagas Filho, 791 – Fundação BioRio (parte)
21941-904 Rio de Janeiro, RJ
(21) 3525-2453 ccaptbbrasil@gmail.com

