
 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO “PESQUISA APLICADA A FORMAÇÃO NO SUS 

PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS ESPECIALIDADES” 

 

Retificação de itens do Edital nº 049/2019 – LAIS/UFRN 

 
Onde se lê: 

 
2.2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas comporão uma lista de 
cadastro de reserva, sendo convocados conforme a disponibilidade de eventuais 
vagas (Anexo I) e a validade do certame. 
 
 

Retifica-se para: 
 
2.2. Os candidatos aprovados comporão uma lista de cadastro de reserva, sendo 
convocados conforme a disponibilidade de eventuais vagas (Anexo I) e a validade do 
certame. 
 

Onde se lê: 
 

3.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período que compreende de 18  
a 23 de outubro 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: 
 

Retifica-se para: 
 
3.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período que compreende de 18  
a 28 de outubro 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: 
 

Onde se lê: 
 

6.3. 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: 
 
6.3. 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 I 
 

https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/
https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/
https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/


 

 

Vagas 
para 
cadastro 
de 
reserva 

Número 
de vagas 

Número 
máximo de 
classificados 

Vagas à 
distância 

31 93 

 
 

Retifica-se para: 
 

ANEXO I 
 

Vagas 
para 
cadastro 
de 
reserva 

Número 
de vagas 
imediatas 

Número máximo de 
classificados para 
compor lista de 
cadastro reserva 

Vagas à 
distância 

0 93 

 
 

Onde se lê: 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

Inscrições 18 a 24 de outubro 
de 2019 

Análise de inscrições 25 a 28 de outubro 
de 2019 

Publicação do deferimento das 
inscrições 

29 de outubro de 
2019 

Recurso ao resultado da análise das 
inscrições 

30 de outubro de 
2019 

Resultado da análise dos recursos 31 de outubro de 
2019 

Fase 1 – Análise do currículo Lattes e 
comprovantes 

01 a 06 de 
novembro de 2019 

Resultado Fase 1 07 de novembro de 
2019 

Recurso Fase 1 08 de novembro de 
2019 

Resultado Final 11 de novembro de 
2019 

 



 

 

Retifica-se para: 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

Inscrições 18 a 28 de outubro 
de 2019 

Análise de inscrições 29 a 30 de outubro 
de 2019 

Publicação do deferimento das 
inscrições 

31 de outubro de 
2019 

Recurso ao resultado da análise das 
inscrições 

01 de novembro de 
2019 

Resultado da análise dos recursos 04 de novembro de 
2019 

Fase 1 – Análise do currículo Lattes e 
comprovantes 

05 a 10 de 
novembro de 2019 

Resultado Fase 1 11 de novembro de 
2019 

Recurso Fase 1 12 de novembro de 
2019 

Resultado Final 13 de novembro de 
2019 

 
 
 

Natal/RN, 24 de outubro de 2019. 
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