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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 020/2019 – LAIS/UFRN 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO DE PESQUISA APLICADA A 
FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS ESPECIALIDADES 

 
Retificação de itens do Edital nº 020/2019 – LAIS/UFRN 

 
Onde se lê: 
 
1.2. O processo de que trata o presente Edital visa à seleção de graduado na área da Saúde, com 
pós-graduação em cursos nas áreas de saúde, educação e humanas, para preenchimento de vaga 
de bolsista pesquisador no Projeto de Pesquisa Aplicada a Formação no SUS para o Mais Médicos 
e o Mais Especialidades. 
 
Retifica-se para: 
 
1.2. O processo de que trata o presente Edital visa à seleção de graduados nas áreas da saúde, 
educação, social e humanas, com pós-graduação em cursos destas mesmas áreas de formação, 
para preenchimento de vaga de bolsista pesquisador no Projeto de Pesquisa Aplicada a Formação 
no SUS para o Mais Médicos e o Mais Especialidades, sendo vetada a inscrição e/ou seleção de 
discentes vinculados ao curso de Especialização em Preceptoria em Saúde, ofertado na 
modalidade de ensino a distância, da UFRN. 
 
Onde se lê: 
 
2.3. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela instituição pública de saúde a qual 
concorrerá à vaga e a modalidade (distância ou presencial), conforme disponibilidade de vagas 
no anexo I. 
 
Retifica-se para: 
 
2.3. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela instituição pública de saúde a qual 
concorrerá à vaga na modalidade presencial ou por concorrer a uma das vagas ofertadas na 
modalidade a distância, conforme disponibilidade prevista no anexo I. 
 
Onde se lê: 
 
2.7. O candidato deverá ter disponibilidade para o cumprimento de até 20h (vinte horas) semanais, 
conforme plano de trabalho, a ser definido no início das atividades; 
 
Retifica-se para: 
 
2.7. O candidato deverá ter disponibilidade para o cumprimento de até 04h (quatro horas) 
semanais, conforme plano de trabalho, a ser definido no início das atividades; 
 
Onde se lê: 
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3.1. As inscrições estarão abertas durante o período de 06 a 12 de junho de 2019, conforme 
cronograma (Anexo III) e deverão ser efetuadas pelo profissional, por meio das do site 
https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/, devendo o candidato submeter cópia dos documentos abaixo 
listados: 
 
a) Documento de identificação com foto válido nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou 
Passaporte);  
b) Diploma de curso superior conforme área de formação exigida no item 1.2, com respectivo 
registro (frente e verso);  
c) Currículo Lattes atualizado até maio de 2019, com os respectivos documentos comprobatórios;  
d) Diploma de obtenção do grau de especialista, mestre ou Doutor nas áreas apontadas no item 
1.2, com respectivo registro (frente e verso);  
e) Documento comprobatório de experiência como profissional na área da saúde, no âmbito dos 
Hospitais Universitários Federais da Rede EBSERH e hospitais da rede pública estadual e/ou 
municipal;  
f) Documentos que comprovem experiência profissional de atuação na área da preceptoria e 
educação na saúde;  
g) Declaração de vínculo com a entidade hospitalar pública listada no Edital à qual o candidato 
concorrerá a vaga, salvo no caso daqueles candidatos que estarão concorrendo às vagas na 
modalidade à distância;  
h) Declaração de vínculo ou Declaração de matrícula em curso de Formação Pedagógica em 
Tutoria para Educação em Saúde – Ênfase em Preceptoria, apenas no caso daqueles que optaram 
concorrer por vagas destinadas aos hospitais universitários. 
 
Retifica-se para: 
 
3.1. As inscrições estarão abertas durante o período de 06 a 24 de junho de 2019, conforme 
cronograma (Anexo III) e deverão ser efetuadas pelo profissional, por meio das do site 
https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/, devendo o candidato submeter cópia dos documentos abaixo 
listados: 
 
a) Documento de identificação com foto válido nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou 
Passaporte);  
b) Diploma de curso superior conforme área de formação exigida no item 1.2, com respectivo 
registro (frente e verso);  
c) Currículo Lattes atualizado até maio de 2019, com os respectivos documentos comprobatórios;  
d) Diploma de obtenção do grau de especialista, mestre ou Doutor nas áreas apontadas no item 
1.2, com respectivo registro (frente e verso);  
e) Documento comprobatório de experiência como profissional nas áreas de formação apontadas 
no item 1.2, no âmbito dos Hospitais Universitários Federais da Rede EBSERH e hospitais da 
rede pública estadual e/ou municipal;  
f) Documentos que comprovem experiência profissional de atuação na área da preceptoria e/ou 
educação na saúde;  
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g) Declaração de vínculo com a entidade hospitalar pública listada no Edital à qual o candidato 
concorrerá a vaga, salvo no caso daqueles candidatos que estarão concorrendo às vagas na 
modalidade à distância;  
h) Declaração de vínculo ou Declaração de matrícula em curso de Formação Pedagógica em 
Tutoria para Educação em Saúde – Ênfase em Preceptoria, apenas no caso daqueles que optaram 
concorrer por vagas destinadas aos hospitais universitários. 
 
Onde se lê: 
 
4.1. O candidato deve, comprovadamente: 
a) ser graduado em curso da área da saúde; 
b) possuir experiência de, pelo menos, 1 (um) ano de atuação na área da preceptoria e educação 
na saúde;   
c) possuir experiência profissional de, pelo menos, 1 (um) ano na área da saúde, no âmbito dos 
Hospitais Universitários Federais da Rede EBSERH ou nos hospitais da rede pública estadual 
e/ou municipal;  
d) deve ser aluno regularmente matriculado no curso de Formação Pedagógica em Tutoria para 
Educação em Saúde – Ênfase em Preceptoria, no caso das vagas destinadas aos hospitais 
universitários. 
 
Retifica-se para: 
 
4.1. O candidato deve, comprovadamente: 
a) ser graduado em curso das áreas: saúde ou educação ou humanas ou social; 
b) possuir experiência de, pelo menos, 1 (um) ano de atuação na área da preceptoria e/ou educação 
na saúde;   
c) possuir experiência profissional de, pelo menos, 1 (um) ano na área da saúde, no âmbito dos 
Hospitais Universitários Federais da Rede EBSERH ou nos hospitais da rede pública estadual 
e/ou municipal;  
d) deve ser aluno regularmente matriculado no curso de Formação Pedagógica em Tutoria para 
Educação em Saúde – Ênfase em Preceptoria, no caso das vagas destinadas aos hospitais 
universitários. 
 
Onde se lê: 
 
6.2. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida na Fase 1 deste processo 
seletivo. Em caso de empate, será convocado o aluno que: 
 
Retifica-se para: 
 
6.2. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota obtida na Fase 1 deste processo 
seletivo. Em caso de empate, será convocado o candidato que: 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO II 
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1. A pontuação na fase I deste processo seletivo se dará conforme a distribuição definida no 

quadro abaixo: 
 

Itens Considerados (Currículo Lattes) Fase 1 Ponto 

Titulação acadêmica 

3 pontos para o Certificado de Especialização 
(anexar apenas um título); 
7 pontos para o Diploma de Mestrado (anexar apenas 
um título); 
10 pontos para o Diploma de Doutorado (anexar 
apenas um título). 

Documento comprobatório de um ano de 
experiência em tutoria na Modalidade EaD 

2 pontos por semestre, até 10 pontos 

Documento comprobatório de um ano de 
experiência na docência no ensino superior 

5 pontos por semestre, até 20 pontos 

Experiência em atividades de preceptoria 5 pontos por semestre, até 20 pontos 
Experiência como Profissional da área de Saúde 5 pontos por semestre, até 20 pontos 
Documento comprobatório de participação em 
cursos ou oficinas de capacitação para tutoria, 
supervisão e facilitação pedagógica 

1 pontos por evento, até 10 pontos 

 
Retifica-se para: 
 

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

Itens Considerados (Currículo Lattes) Fase 1 Ponto 

Titulação acadêmica 

3 pontos para o Certificado de Especialização 
(anexar apenas um título); 
7 pontos para o Diploma de Mestrado (anexar apenas 
um título); 
10 pontos para o Diploma de Doutorado (anexar 
apenas um título). 

Documento comprobatório de um ano de 
experiência em tutoria na Modalidade EaD 

2 pontos por semestre, até 10 pontos 

Documento comprobatório de um ano de 
experiência na docência no ensino superior 

5 pontos por semestre, até 20 pontos 

Experiência em atividades de preceptoria 5 pontos por semestre, até 20 pontos 
Experiência como Profissional da área de Saúde, 
Educação, Humanas ou Social. 

5 pontos por semestre, até 20 pontos 

Documento comprobatório de participação em 
cursos ou oficinas de capacitação para tutoria, 
supervisão e facilitação pedagógica 

1 pontos por evento, até 10 pontos 
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Onde se lê: 
 

ANEXO III 
CRONOGRAMA 
Inscrições 05 a 12 de junho de 2019 
Análise de inscrições 13 a 14 de junho de 2019 
Publicação do deferimento das inscrições 17 de junho de 2019 
Recurso ao resultado da análise das inscrições 18 de junho de 2019 
Resultado da análise dos recursos 19 de junho de 2019 
Fase 1 – Análise do currículo Lattes e comprovantes 21 a 25 de junho de 2019 
Resultado Fase 1 26 de junho de 2019 
Recurso Fase 1  27 de junho de 2019 
Resultado Final  28 de junho de 2019 

 
Retifica-se para: 
 

ANEXO III 
CRONOGRAMA 
Inscrições 06 a 24 de junho de 2019 
Análise de inscrições 25 a 26 de junho de 2019 
Publicação do deferimento das inscrições 27 de junho de 2019 
Recurso ao resultado da análise das inscrições 28 de junho de 2019 
Resultado da análise dos recursos 02 de julho de 2019 
Fase 1 – Análise do currículo Lattes e comprovantes 03 a 09 de julho de 2019 
Resultado Fase 1 10 de julho de 2019 
Recurso Fase 1 11 de julho de 2019 
Resultado Final  12 de julho de 2019 

 
 

     Natal/RN, 12 de Junho de 2019. 
 

 


