
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 025/2021 – LAIS/UFRN

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA ATUAR NO PROJETO "PESQUISA APLICADA PARA
INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ORIENTADA AO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO PARA

RESPOSTA RÁPIDA À SÍFILIS"

Onde se lê:

ANEXO II
Critérios de avaliação da Fase 1 - Análise Documental

1. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição
definida nos quadros abaixo:

Documentação Observações

Declaração de vínculo conforme área de
formação exigida no item 1.1 Documentação obrigatória.

Currículo Lattes atualizado nos últimos 6 (seis)
meses Documentação obrigatória.

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

Documentação obrigatória.

Documentos que comprovem experiência em
projetos de pesquisa e/ou extensão na área da
saúde.

Documentação obrigatória.

0.25 pontos por semestre,
limitado a 12 semestres.

ou

0.5 pontos por semestre se for
desenvolvimento de tecnologias em
saúde, limitado a 6 semestres.

Máximo: 3 pontos.
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Documentos que comprovem participação ativa
no programa de Assistência Estudantil da
UFRN.

3 pontos

Autoria ou Coautoria de registro de software da
área da saúde no INPI ou órgão internacional
correspondente

1 ponto por item, limitado a 2
registros. 

Máximo: 2 pontos.

Artigos publicados em conferências nacionais e
internacionais na área da saúde

0.1 pontos por item, limitado a 5
artigos.
Máximo: 0,5 pontos.

Artigos publicados em periódico nacional ou
internacional da área da saúde

0.5 pontos por item, limitado a 2
artigos.
Máximo: 1 ponto.

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

0.1 pontos por item, limitado a 5
trabalhos.
Máximo: 0,5 pontos.

Pontuação máxima: 10 pontos

Retifica-se para:

ANEXO II
Critérios de avaliação da Fase 1 - Análise Documental

1. A pontuação na Fase 1 deste processo seletivo se dará conforme a distribuição
definida nos quadros abaixo:

Documentação Observações

Declaração de vínculo conforme área de
formação exigida no item 1.1 Documentação obrigatória.

Currículo Lattes atualizado nos últimos 6 (seis)
meses Documentação obrigatória.
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Documento de identificação com foto válido
nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou
Passaporte) (frente e verso)

Documentação obrigatória.

Memorial do Candidato.

(Documento referente a Fase 2 que deverá
ser anexado no ato da inscrição)

Documentação obrigatória.

Documentos que comprovem experiência em
projetos de pesquisa e/ou extensão na área da
saúde.

Documentação obrigatória.

0.25 pontos por semestre,
limitado a 12 semestres.

ou

0.5 pontos por semestre se for
desenvolvimento de tecnologias em
saúde, limitado a 6 semestres.

Máximo: 3 pontos.

Documentos que comprovem participação ativa
no programa de Assistência Estudantil da
UFRN.

3 pontos

Autoria ou Coautoria de registro de software da
área da saúde no INPI ou órgão internacional
correspondente

1 ponto por item, limitado a 2
registros. 

Máximo: 2 pontos.

Artigos publicados em conferências nacionais e
internacionais na área da saúde

0.1 pontos por item, limitado a 5
artigos.
Máximo: 0,5 pontos.

Artigos publicados em periódico nacional ou
internacional da área da saúde

0.5 pontos por item, limitado a 2
artigos.
Máximo: 1 ponto.

Apresentação de trabalhos acadêmicos em
eventos da área da saúde (colóquio;

0.1 pontos por item, limitado a 5
trabalhos.
Máximo: 0,5 pontos.
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conferência; congresso; seminário e/ou
simpósio) nacionais ou internacionais;

Pontuação máxima: 10 pontos

Natal/RN, 13 de maio de 2021.

MSc. Nícolas Vinícius Rodrigues Veras
Presidente da Banca Examinadora
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