ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 089/2010

Chamada de Projetos 08/2010
Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde
PPSUS – 2008/2009 – Segunda Edição
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financeiro referente, a Chamada de Projetos 08/2010 – “Programa de Pesquisa para o SUS:
Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS – 2008/2009 – Segunda Edição.”
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