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EDITAL Nº 014/2021 – LAIS/UFRN 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA ATUAR NO PROJETO  

“DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APLICADO A ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA" 

 
RESULTADO FINAL - FASE 1 

 

Inscrição 
Nota da 
Fase 1 

Status Posição 

006353-7 7,8 
CLASSIFICAD

O 
1º 

006348-0 - ELIMINADA 
Desclassificada de 

acordo com o item 6.6 
do Edital 

006341-1 - ELIMINADA 
Desclassificada de 

acordo com o item 6.6 
do Edital 

  
 
 

INSTRUÇÕES PARA A FASE 2 – PROVA PRÁTICA 
 

1. As informações necessárias para realização da Fase 2 estarão disponíveis no sistema de seleções 
(https://selecoes.lais.huol.ufrn.br/), no dia 23 de abril de 2021, das 8h às 12h (horário de Brasília). Para acessá-las, o 
candidato deverá realizar o login no sistema e, no campo da Fase 2, haverá um texto contendo: 
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a) Link da pasta do Google Drive contendo os arquivos necessários para a realização da Prova prática; 
b) Link do Google Meet para realização das defesas do material criado. 
 
2. O candidato deve inserir um arquivo em formato PDF com o link da pasta de armazenamento em nuvem contendo a 
produção do material solicitado impreterivelmente até as 12h do dia 23 de abril de 2021 (horário de Brasília), o que será 
registrado pelo sistema, para concluir a Etapa 1 da Prova prática. Caso contrário, será considerado desistente e estará 
eliminado do processo seletivo, conforme item 6.9 do edital.  

 
3. O candidato terá até 30 minutos para defender sua proposta para a banca examinadora em entrevista realizada por meio 
da ferramenta Google Meet, clicando no link disponibilizado de acordo com o Item 1 destas Instruções, e em horário 
estabelecido no quadro a seguir.  

 

Inscrição Horário (fuso de Brasília) 

006353-7 15h 
 

4. Será concedida uma tolerância máxima de 5 (cinco) minutos para que o candidato solicite a entrada na sala do Google 
Meet disponibilizada para as entrevistas, de acordo com o horário estabelecido no Item 3 destas Instruções. Caso não faça 
a solicitação até o horário tolerado, será considerado desistente e estará eliminado do processo seletivo, conforme item 
6.9 do edital. 
 
5. Os requisitos necessários para a realização da Prova prática, bem como critérios de avaliação e conteúdo abordado, estão 
descritos no ANEXO III do edital. 

 
 

Natal/RN, 22 de abril de 2021. 

 
Aline de Pinho Dias 

Presidente da Banca Examinadora 


