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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 004/2020 – LAIS/UFRN 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NO PROJETO DE "DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO APLICADO A ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA" 

 
 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO III 

 

A - ROTEIRO, NORMAS E APRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA 

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CANDIDATO 

 

SEÇÃO I  

SUMÁRIO (para facilitar o trabalho de consulta da Banca Examinadora, o memorial 

deve ter um sumário; as páginas devem ser, portanto, numeradas).  

NA PRIMEIRA PÁGINA, COLOCAR O NOME E A FINALIDADE DO 

MEMORIAL (“Memorial de José da Silva, apresentado para o concurso de ....”). 

 

SEÇÃO II  

APRESENTANDO MINHA FORMAÇÃO ACADÊMICA - (ENTRE 500 E 1000 

PALAVRAS) 

  O candidato deve contar sua formação desde a graduação, suas motivações e trajetória na 

formação acadêmica. É importante que o candidato apresente a relação da sua trajetória 

acadêmica com a bolsa pretendida. 

SEÇÃO III  

APRESENTANDO MINHA VIDA PROFISSIONAL (ENTRE 1000 E 1500 

PALAVRAS)  

O candidato deve contar sua trajetória profissional, direção dada à sua carreira, as linhas 

de atuação escolhidas, suas realizações, seus objetivos, seus planos para participar das 

atividades inerentes a bolsa pretendida com ênfase no Projeto em questão.  

SEÇÃO IV  
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Breves considerações acerca dos conhecimentos do candidato sobre propriedade 

intelectual (ENTRE 500 E 1000 PALAVRAS). 

B - FORMATAÇÃO 

I - O Memorial Acadêmico deverá ter a seguinte apresentação gráfica:  

a) Superior:3 cm.  

b) Inferior: 2 cm.  

c) Esquerda: 3 cm.  

d) Direita:2 cm.  

II- todo texto deve ser digitado com espaço 1,5 entre linhas  

III- Fonte Arial 11. 

 

C - A pontuação na Fase 2 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição 

definida no quadro abaixo: 

Itens Considerados Memorial do Candidato  Pontuação por item – 

considerando: 

0,0 pontos quando o 

candidato não atende; entre 

1,0 a 9,0 pontos quando 

atende parcialmente;  

10,0 quando atende 

plenamente. 

I- Compreensão da proposta, seleção e organização 

de argumentos, progressão temática, concisão, 

clareza, redundância. 

 

II- Relação entre a formação acadêmica do candidato 

e a bolsa pretendida. 

 

III –  

Direção dada à sua carreira, as linhas de atuação 

escolhidas, suas realizações, seus objetivos, seus 

planos para participar das atividades inerentes a bolsa 

pretendida com ênfase no Projeto de Resposta 

Rápida à Sífilis. 

 

IV- Qualidade do texto quanto aos aspectos de 

correção escrita, sequência lógica e coerência 

interna.  

 

 

Obs.: A Nota da Fase 2 será a média aritmética da pontuação nos quatro itens a serem 

avaliados no Memorial do Candidato. 
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Retifica-se para: 
 
 

ANEXO III 

 

A - ROTEIRO, NORMAS E APRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA 

ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CANDIDATO 

 

SEÇÃO I  

SUMÁRIO (para facilitar o trabalho de consulta da Banca Examinadora, o memorial 

deve ter um sumário; as páginas devem ser, portanto, numeradas).  

NA PRIMEIRA PÁGINA, COLOCAR O NOME E A FINALIDADE DO 

MEMORIAL (“Memorial de José da Silva, apresentado para o concurso de ....”). 

 

SEÇÃO II  

APRESENTANDO MINHA FORMAÇÃO ACADÊMICA - (ENTRE 500 E 1000 

PALAVRAS) 

  O candidato deve contar sua formação desde a graduação, suas motivações e trajetória na 

formação acadêmica. É importante que o candidato apresente a relação da sua trajetória 

acadêmica com a bolsa pretendida. 

SEÇÃO III  

APRESENTANDO MINHA VIDA PROFISSIONAL (ENTRE 1000 E 1500 

PALAVRAS)  

O candidato deve contar sua trajetória profissional, direção dada à sua carreira, as linhas 

de atuação escolhidas, suas realizações, seus objetivos, seus planos para participar das 

atividades inerentes a bolsa pretendida com ênfase no Projeto em questão.  

SEÇÃO IV  

Breves considerações acerca dos conhecimentos do candidato sobre propriedade 

intelectual (ENTRE 500 E 1000 PALAVRAS). 

B - FORMATAÇÃO 

I - O Memorial Acadêmico deverá ter a seguinte apresentação gráfica:  
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a) Superior:3 cm.  

b) Inferior: 2 cm.  

c) Esquerda: 3 cm.  

d) Direita:2 cm.  

II- todo texto deve ser digitado com espaço 1,5 entre linhas  

III- Fonte Arial 11. 

 

C - A pontuação na Fase 2 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição 

definida no quadro abaixo: 

Itens Considerados Memorial do Candidato  Pontuação por item – 

considerando: 

0,0 pontos quando o 

candidato não atende; 

entre 1,0 a 9,0 pontos 

quando atende 

parcialmente;  

10,0 quando atende 

plenamente. 

I- Compreensão da proposta, seleção e organização de 

argumentos, progressão temática, concisão, clareza, 

redundância. 

 

II- Relação entre a formação acadêmica do candidato e a 

bolsa pretendida. 

 

III –  

Direção dada à sua carreira, as linhas de atuação 

escolhidas, suas realizações, seus objetivos e seus planos 

para participar das atividades inerentes a bolsa 

pretendida com ênfase no Projeto de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico Aplicado a Esclerose Lateral 

Amiotrófica. 

 

IV- Qualidade do texto quanto aos aspectos de correção 

escrita, sequência lógica e coerência interna.  

 

 

Obs.: A Nota da Fase 2 será a média aritmética da pontuação nos quatro itens a serem 

avaliados no Memorial do Candidato. 

     Natal/RN, 06 de fevereiro de 2020. 

 
MSc. Karla Mônica Dantas Coutinho  

Presidente da Banca Examinadora 


