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EDITAL Nº 002/2018 – LAIS/UFRN 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR COM BIG DATA EM SAÚDE 

  

ERRATA EDITAL 002/2018 

No item 5.4 que trata da publicação do resultado da primeira fase onde lê-se: “A classificação 

da primeira fase, análise do currículo Lattes e histórico do curso, será publicado no site 

http://lais.huol.ufrn.br/ às 18h do dia 28 de fevereiro de 2018” 

Retifica-se para: 

A classificação da primeira fase, análise do currículo Lattes e histórico do curso, será publicado 

no site http://lais.huol.ufrn.br/ às 18h do dia 14 de março de 2018. 

 

No item 5.5 que trata da divulgação da data da prova prática onde lê-se: “A prova prática será 

aplicada aos candidatos classificados na primeira fase no dia 02 de março, às 14h em local a ser 

definido” 

Retifica-se para:  

A prova prática será aplicada aos candidatos classificados na primeira fase no dia 19 de março, 

às 14h em local a ser definido. 

 

No item 5.6 que trata da publicação do resultado da segunda fase onde lê-se: “O resultado da 

segunda fase, prova objetiva, será publicado no site http://lais.huol.ufrn.br/ às 18h do dia 12 de 

março de 2018, juntamente com o agendamento de entrevista para cada um dos aprovados” 

Retifica-se para:  

O resultado da segunda fase, prova objetiva, será publicado no site http://lais.huol.ufrn.br/ 

às 18h do dia 21 de março de 2018, juntamente com o agendamento de entrevista para cada 

um dos aprovados. 
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No item 5.7 que trata da divulgação da entrevista com os candidatos onde lê-se: “A entrevista 

será aplicada aos candidatos aprovados na segunda fase no dia 15 de março, nos turnos 

matutino e vespertino, no auditório da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)” 

Retifica-se para:  

A entrevista será aplicada aos candidatos aprovados na segunda fase no dia 23 de março, nos 

turnos matutino e vespertino, no auditório da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) 

 

No item 6.3 que trata da divulgação da classificação final dos candidatos onde lê-se: “O resultado 

final será divulgado na data provável de 16/03/2018, no site do LAIS http://lais.huol.ufrn.br/” 

Retifica-se para: 

O resultado final será divulgado na data provável de 26/03/2018, no site do LAIS 

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