
Retificações do Edital 05/2018 – LAIS/UFRN 

Com objetivo de ajustar o processo seletivo e tomá-lo mais transparente foram realizados 05 retificações no 

edital 05/2018 – LAIS/UFRN sendo 03 ajustes e 01 acréscimo no conteúdo do referido edital.   

No item 5.2. onde se lê..... 

5.2. O candidato deverá obter nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada uma das fases a fim de se classificar 

para a fase seguinte. 

Leia-se 

5.2. O candidato deverá obter nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada uma das fases a fim de se classificar 

para a fase seguinte. 

No item 5.4. onde se lê..... 

5.4. A classificação da primeira fase, análise do currículo Lattes e histórico do curso, será publicado no site 

http://lais.huol.ufrn.br/ até às 18h do dia 05 de abril de 2018. 

Leia-se 

5.4. A primeira fase do processo seletivo que compõe a análise do currículo Lattes e histórico do curso, 

classificará os 05 (cinco) primeiros candidatos que mais pontuarem e o seu resultado será publicado no site 

http://lais.huol.ufrn.br/ até às 18h do dia 05 de abril de 2018. 

No item 5.7. onde se lê..... 

5.7. A prova prática será aplicada aos candidatos classificados na primeira fase no dia 10 de abril, às 14h em 

local a ser definido e divulgado no site do LAIS - http://lais.huol.ufrn.br/. 

Leia-se 

5.7. A prova prática será aplicada aos 05 (cinco) primeiros candidatos classificados na primeira fase e será no 

dia 10 de abril, às 14h em local a ser definido e divulgado no site do LAIS - http://lais.huol.ufrn.br/. 

No item 6.1. onde se lê..... 

6.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a média simples das notas alcançadas nas fases deste 

processo seletivo, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 7,0 (sete). 

Leia-se 

6.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a média simples das notas alcançadas nas fases deste 

processo seletivo, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 5,0 

(cinco). 

http://lais.huol.ufrn.br/


Na tabela de pontuação curricular, anexo 1, onde se lê..... 

A pontuação na fase I deste processo seletivo se dará conforme a distribuição definida no quadro abaixo: 

Itens Considerados (Currículo Lattes) Fase 1 Ponto 

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 
acadêmicos (Colóquio; Conferência; Congresso; 
Seminário; Simpósio) nacionais ou internacionais. 

1 ponto para cada trabalho comprovado em 
evento nacional, num total de 5 trabalhos; 
2 pontos para cada trabalho comprovado em 
evento internacional, num total de 5 trabalhos. 

Ministrar minicurso dentro de alguma das áreas 
de conhecimentos do item Erro! Fonte de 
referência não encontrada. deste certame. 

1 ponto para cada 5h certificadas comprovadas, 
num total de 20h. 

Publicação em periódico cientifico, nacional ou 
internacional, reconhecido pelo CAPES/CNPQ 

1 ponto para periódico nacional, num total de 5 
trabalhos; 
2 pontos para periódico internacional, num total 
de 5 trabalhos. 

Autor ou Coautor de registro de software 
devidamente registrado no INPI ou órgão 
internacional correspondente. 

5 pontos para cada (co) autoria comprovado, num 
total de 2 registros. 

Cursos adicionais dentro de alguma das áreas de 
conhecimentos do item Erro! Fonte de referência 
não encontrada. deste certame. 

1 ponto para cada certificado apresentado de até 
10 horas, num total de 5 cursos; 
3 pontos para cada certificado apresentado de até 
30 horas, num total de 3 cursos; 
5 pontos para cada certificado apresentado acima 
de 30 horas, num total de 2 cursos. 

Projetos apresentados via portfólio ou git, dentro 
de alguma das áreas de conhecimentos do item 
Erro! Fonte de referência não encontrada. deste 
certame. 

1 ponto para cada projeto com funcionalidade 
efetiva e comprovação de propriedade intelectual 
apresentada, num total de 5 projetos. 

 

Acrescenta-se a última linha da tabela e leia-se.... 

A pontuação na fase I deste processo seletivo se dará conforme a distribuição definida no quadro abaixo: 

Itens Considerados (Currículo Lattes) Fase 1 Ponto 

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 
acadêmicos (Colóquio; Conferência; Congresso; 
Seminário; Simpósio) nacionais ou internacionais. 

1 ponto para cada trabalho comprovado em 
evento nacional, num total de 5 trabalhos; 
2 pontos para cada trabalho comprovado em 
evento internacional, num total de 5 trabalhos. 

Ministrar minicurso dentro de alguma das áreas 
de conhecimentos do item Erro! Fonte de 
referência não encontrada. deste certame. 

1 ponto para cada 5h certificadas comprovadas, 
num total de 20h. 

Publicação em periódico cientifico, nacional ou 
internacional, reconhecido pelo CAPES/CNPQ 

1 ponto para periódico nacional, num total de 5 
trabalhos; 
2 pontos para periódico internacional, num total 
de 5 trabalhos. 

Autor ou Coautor de registro de software 
devidamente registrado no INPI ou órgão 
internacional correspondente. 

5 pontos para cada (co) autoria comprovado, num 
total de 2 registros. 



Cursos adicionais dentro de alguma das áreas de 
conhecimentos do item Erro! Fonte de referência 
não encontrada. deste certame. 

1 ponto para cada certificado apresentado de até 
10 horas, num total de 5 cursos; 
3 pontos para cada certificado apresentado de até 
30 horas, num total de 3 cursos; 
5 pontos para cada certificado apresentado acima 
de 30 horas, num total de 2 cursos. 

Projetos apresentados via portfólio ou git, dentro 
de alguma das áreas de conhecimentos do item 
Erro! Fonte de referência não encontrada. deste 
certame. 

1 ponto para cada projeto com funcionalidade 
efetiva e comprovação de propriedade intelectual 
apresentada, num total de 5 projetos. 

Experiência com estagiário ou bolsa de iniciação 
científica que abrange alguma das áreas do 
conhecimento deste certame. 

3 pontos por estágio num total de 4 e 1 ponto por 
atuação como bolsista em projeto de iniciação 
cientifica, num total de 5 

 

Atenciosamente; 

Comissão Organizadora. 

 


