
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003/2021 – LAIS/UFRN 

 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NO PROJETO DE 

“DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APLICADO A 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA” 

 

 
Onde se lê: 
 

ANEXO III 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FASE 1 

 

Análise Documental para os Perfis de Sistema de Informação (Front-end e           
Back-end) 

 

1. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição             
definida nos quadros abaixo: 
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DOCUMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
Declaração de vínculo como aluno regular      
conforme áreas de formação exigida nos      
itens 1.1 e 1.2. Alternativamente, diploma      
de graduação em uma das áreas      
mencionadas (frente e verso). 

Documentação obrigatória. 

Currículo Lattes completo e atualizado. Documentação obrigatória. 

Documento de identificação válido    
nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou     
Passaporte) com foto. 

Documentação obrigatória. 
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Atestado de matrícula em curso de      
pós-graduação 

10 pontos. 

Documentos que comprovem experiência    
de desenvolvimento em projetos de     
pesquisa ou extensão com ênfase em      
desenvolvimento de sistema de informação 
 
(Essa experiência pode ser comprovada     
através declaração do responsável pelo     
estágio/projeto de pesquisa ou link do      
repositório público de versionamento de     
código que conste os commits feitos pelo       
candidato) 

10 pontos por projeto. 

Limitado a 5 projetos. 

 
Certificado de conclusão de curso técnico      
na área de sistema de informação. 
 
(Pode ser curso de média ou longa       
duração. Só serão válidos certificados com      
menos de 40 horas\aula.) 
 

10 pontos por curso.  

Limitado a 5 cursos.  

Apresentação de trabalhos acadêmicos em     
eventos (colóquio; conferência; congresso;    
seminário e/ou simpósio) nacionais ou     
internacionais 

5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 apresentações. 

Pontuação máxima 
 
 140 pontos 
 



 
 
Análise Documental para os Perfis de Sistemas Inteligentes, Dispositivos Móveis,          
Hardware Automação, Sistemas Embarcados, Interface-homem-máquina e Visão       
Computacional 

 

1. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição             
definida nos quadros abaixo: 
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DOCUMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
Declaração de vínculo como aluno regular      
conforme áreas de formação exigida nos itens 1.1        
e 1.2. Alternativamente, diploma de graduação em       
uma das áreas mencionadas (frente e verso). 

Documentação obrigatória. 

Currículo Lattes completo e atualizado. Documentação obrigatória. 

Documento de identificação válido nacionalmente     
(RG, CNH, CTPS e/ou Passaporte) com foto. 

Documentação obrigatória. 

Atestado de matrícula em curso de pós-graduação 10 pontos. 

Documentos que comprovem experiência de     
desenvolvimento em projetos de pesquisa ou      
extensão com ênfase no perfil escolhido pelo       
candidato (Sistemas Inteligentes ou Dispositivos     
Móveis ou Hardware Automação ou Sistemas      
Embarcados ou Interface-homem-máquina ou    
Visão Computacional) 
 
 
(Essa experiência pode ser comprovada através      
declaração do responsável pelo estágio/projeto de      
pesquisa ou link do repositório público de       
versionamento de código que conste os commits       
feitos pelo candidato) 

10 pontos por projeto. 

Limitado a 5 projetos. 

Certificado de conclusão de algum curso técnico       
na área escolhida pelo candidato (Sistemas      
Inteligentes ou Dispositivos Móveis ou     
Hardware Automação ou Sistemas    

10 pontos por certificado. 

Limitado a 5 cursos. 



 
 

 

 

Retifica-se para: 
 
 

ANEXO III 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FASE 1 

 

Análise Documental para os Perfis de Sistema de Informação (Front-end e           
Back-end) 
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Embarcados ou Interface-homem-máquina ou    
Visão Computacional) 
 
(Pode ser curso de média ou longa duração. Só         
serão válidos certificados com menos de 40       
horas\aula.) 

Autoria ou Coautoria de registro de software no        
INPI ou órgão internacional correspondente 

5 pontos por registro. 
 
Limitado a 4 registros. 

Artigos publicados em conferências nacionais e      
internacionais 

 
5 pontos por publicação 
 
Limitado a 6 publicações.  
 

Artigos publicados em periódico nacional ou      
internacional 

 
5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 publicações. 
 
 

Apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos      
(colóquio; conferência; congresso; seminário e/ou     
simpósio) nacionais ou internacionais 

5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 apresentações. 

Pontuação máxima 
 
220 pontos 
 



 
 
 

2. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição             
definida nos quadros abaixo: 
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DOCUMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
Declaração de vínculo como aluno regular      
conforme áreas de formação exigida nos      
itens 1.1 e 1.2. Alternativamente, diploma      
de graduação em uma das áreas      
mencionadas (frente e verso). 

Documentação obrigatória. 

Currículo Lattes completo e atualizado. Documentação obrigatória. 

Documento de identificação válido    
nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou     
Passaporte) com foto. 

Documentação obrigatória. 

Atestado de matrícula em curso de      
pós-graduação 

10 pontos. 

Documentos que comprovem experiência    
de desenvolvimento em projetos de     
pesquisa ou extensão com ênfase em      
desenvolvimento de sistema de informação 
 
(Essa experiência pode ser comprovada     
através declaração do responsável pelo     
estágio/projeto de pesquisa ou link do      
repositório público de versionamento de     
código que conste os commits feitos pelo       
candidato) 

10 pontos por projeto. 

Limitado a 5 projetos. 

 
Certificado de conclusão de curso     
técnico na área de sistema de      
informação. 
 
(Pode ser curso de média ou longa       
duração. Só serão válidos certificados     
com pelo menos 40 horas\aula.) 
 

10 pontos por curso.  

Limitado a 5 cursos.  
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Apresentação de trabalhos acadêmicos em     
eventos (colóquio; conferência; congresso;    
seminário e/ou simpósio) nacionais ou     
internacionais 

5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 apresentações. 

Pontuação máxima 
 
 140 pontos 
 



 
 
Análise Documental para os Perfis de Sistemas Inteligentes, Dispositivos Móveis,          
Hardware Automação, Sistemas Embarcados, Interface-homem-máquina e Visão       
Computacional 

 

2. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição             
definida nos quadros abaixo: 
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DOCUMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES 
Declaração de vínculo como aluno regular      
conforme áreas de formação exigida nos itens 1.1        
e 1.2. Alternativamente, diploma de graduação em       
uma das áreas mencionadas (frente e verso). 

Documentação obrigatória. 

Currículo Lattes completo e atualizado. Documentação obrigatória. 

Documento de identificação válido nacionalmente     
(RG, CNH, CTPS e/ou Passaporte) com foto. 

Documentação obrigatória. 

Atestado de matrícula em curso de pós-graduação 10 pontos. 

Documentos que comprovem experiência de     
desenvolvimento em projetos de pesquisa ou      
extensão com ênfase no perfil escolhido pelo       
candidato (Sistemas Inteligentes ou Dispositivos     
Móveis ou Hardware Automação ou Sistemas      
Embarcados ou Interface-homem-máquina ou    
Visão Computacional) 
 
 
(Essa experiência pode ser comprovada através      
declaração do responsável pelo estágio/projeto de      
pesquisa ou link do repositório público de       
versionamento de código que conste os commits       
feitos pelo candidato) 

10 pontos por projeto. 

Limitado a 5 projetos. 

Certificado de conclusão de algum curso técnico       
na área escolhida pelo candidato (Sistemas      
Inteligentes ou Dispositivos Móveis ou     
Hardware Automação ou Sistemas    

10 pontos por certificado. 

Limitado a 5 cursos. 



 
 

 

 
   Natal/RN, 10 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
Dra Daniele Montenegro da Silva Barros 

Presidente da Banca Examinadora 
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Embarcados ou Interface-homem-máquina ou    
Visão Computacional) 
 
(Pode ser curso de média ou longa duração. Só         
serão válidos certificados com pelo menos 40       
horas\aula.) 
 

Autoria ou Coautoria de registro de software no        
INPI ou órgão internacional correspondente 

5 pontos por registro. 
 
Limitado a 4 registros. 

Artigos publicados em conferências nacionais e      
internacionais 

 
5 pontos por publicação 
 
Limitado a 6 publicações.  
 

Artigos publicados em periódico nacional ou      
internacional 

 
5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 publicações. 
 
 

Apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos      
(colóquio; conferência; congresso; seminário e/ou     
simpósio) nacionais ou internacionais 

5 pontos por publicação. 
 
Limitado a 6 apresentações. 

Pontuação máxima 
 
220 pontos 
 


