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COMUNICADO CANCELAMENTO DO CONCURSO PARA CERTIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TÍTULO DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM TERAPIA 

INTENSIVA  
 

Em razão do Decreto nº 59.283, assinado pelo prefeito Bruno Covas e publicado no Diário 
Oficial, constando que a partir de 17 de março de 2020 o mesmo vigora enquanto durar a situação 
de emergência, nos termos da Lei nº 13.979, de 2020, e também visando a prevenção da 
disseminação da pandemia do COVID-19 (corona vírus) e a segurança de todos no estado de São 
Paulo e demais estados Brasileiros, comunicamos o cancelamento do concurso para certificação 
profissional de título de enfermeiro especialista em terapia intensiva, o qual seria realizado pela 
Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva – ABENTI, filiada à Associação 
Brasileira de Enfermagem – ABEn e registrada no Conselho Federal de Enfermagem, por 
intermédio de sua Comissão de Titulação de Enfermeiros Especialistas em Terapia Intensiva, entre 
os dias 21 e 24 de abril de 2020, na cidade de São Paulo – SP, durante o 2º CIETI - Congresso 
Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva. 

As medidas adotadas pela Prefeitura, no período de emergência, reforçam as necessidades 
de eliminar qualquer aglomeração de pessoas. Também está proibida a realização de provas de 
concurso público e de cursos, oficinas e eventos similares. 

A presidência da ABENTI e a presidência da Comissão do respectivo concurso, no uso de 
suas atribuições, também consideraram a declaração de pandemia mundial do coronavírus 
(COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020; a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde.  

Ainda, vale lembrar que a Comissão do Concurso é composta por profissionais que residem 
e atuam em estados brasileiros que já promoveram a proibição destes profissionais desenvolverem 
qualquer tipo de afastamento em viagens nacionais ou internacional até a situação se estabilize.  

Vivemos em sociedade e agora é o momento de pensar no outro e no bem estar coletivo. 
Contamos com a colaboração de todos. 
Atenciosamente, 

Comissão de Titulação de Enfermeiros Especialistas em Terapia Intensiva. 
Presidência ABENTI: Prof. MsC Widlani Sousa Montenegro 
Presidência da Comissão de Titulação: Prof. Dra. Mara Ambrosina de Oliveira Vargas   
Coordenador das Provas Práticas Adulto: MsC Thaís Oliveira Gomes   
Coordenador Prova Teórica Adulto: Prof. Dra. Carmen Maria Lazzari 
Coordenador Prova Teórica Pediátrica: MsC Sabrina dos Santos Pinheiro  
Coordenador Prova Prática Pediátrica: Esp Waleska de Almeida Pereira 
Coordenador Prova Teórica e Prática Neonatal:  Prof Dra. Alessandra Vaccari 

 
 

São Paulo, 17 de março de 2020.  

 
MsC Widlani Sousa Montenegro 
Presidente ABENTI 


