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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 005/2019 – LAIS/UFRN 
SELEÇÃO DE PESQUISADOR CONVIDADO PARA ATUAR NO PROJETO “MAIS 

MÉDICOS E MAIS ESPECIALIDADES” 
 
Onde se lê: 
 
3.1. b) Diploma de especialização em medicina da família e comunidade com respectivo 
registro (frente e verso); 
 
3.2. a) A documentação comprobatória deverá ser enviada em documento único com tamanho 
máximo de 2 MB; 
 

ANEXO I 
 

Itens Considerados (Currículo Lattes e 
Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Diploma de graduação em medicina (frente e 
verso) Obrigatório. Eliminatório. 

Diploma de especialização em medicina da 
família e comunidade (frente e verso) Obrigatório. Eliminatório. 

Experiência comprovada em projeto de 
pesquisa conforme item 4.1.a 

Obrigatório. Eliminatório. Classificatório. 10 
pontos por semestre, limitado a 10 
semestres, com no mínimo de 1 semestre. 

Experiência profissional comprovada 
conforme item 4.1.b 

Obrigatório. Eliminatório. Classificatório. 05 
pontos por semestre, limitado a 10 
semestres, com no mínimo de 1 semestre. 

Publicação em congresso científico, nacional 
ou internacional, reconhecido pelo 
CAPES/CNPQ 

Classificatório. 02 pontos por item, limitado 
a 8 semestres. 

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

Classificatório. 05 pontos por item, limitado 
a 8 semestres. 

Autoria ou Coautoria de registro de software 
devidamente registrado no INPI ou órgão 
internacional correspondente. 

Classificatório. 5 pontos por item, limitado 
a 4 semestres. 

Livro publicado com ISBN na área de 
telessaúde. 05 pontos por livro, com máximo de 5 livros. 

Capítulo de livro publicado com ISBN na 
área de telessaúde. 

05 pontos por capítulo, com máximo de 5 
capítulos. 
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Retifica-se para: 
 
3.1. b) Diploma de pós-graduação em medicina da família e comunidade com respectivo 
registro (frente e verso); 
 
3.2. a) A documentação comprobatória deverá ser enviada em documento único com tamanho 
máximo de 12 MB; 
 

ANEXO I 
 
Itens Considerados (Currículo Lattes e 
Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Diploma de graduação em medicina (frente e 
verso) Obrigatório. Eliminatório. 

Diploma de pós-graduação em medicina da 
família e comunidade (frente e verso) Obrigatório. Eliminatório. 

Experiência comprovada em projeto de 
pesquisa conforme item 4.1.a 

Obrigatório. Eliminatório. Classificatório. 10 
pontos por semestre, limitado a 10 
semestres. 

Experiência profissional comprovada 
conforme item 4.1.b 

Obrigatório. Eliminatório. Classificatório. 05 
pontos por semestre, limitado a 10 
semestres. 

Publicação em congresso científico, nacional 
ou internacional, reconhecido pelo 
CAPES/CNPQ 

Classificatório. 02 pontos por item, limitado 
a 8 itens. 

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

Classificatório. 05 pontos por item, limitado 
a 8 itens. 

Autoria ou Coautoria de registro de software 
devidamente registrado no INPI ou órgão 
internacional correspondente. 

Classificatório. 5 pontos por item, limitado 
a 4 itens. 

Livro publicado com ISBN na área de 
telessaúde. 05 pontos por livro, com máximo de 5 livros. 

Capítulo de livro publicado com ISBN na 
área de telessaúde. 

05 pontos por capítulo, com máximo de 5 
capítulos. 

 
 
 

Natal/RN, 15 de fevereiro de 2019. 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Antônio Higor Freire de Morais 

Presidente da Banca Examinadora 
 


