
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 01/2022 – 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:

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN), no uso de suas atribuições legais, torna pública a

abertura de inscrições para a seleção de alunos regularmente matriculados em

cursos de graduação em (1) Jornalismo; (2) Publicidade e Propaganda e (3) Design

para o Projeto "PESQUISA APLICADA PARA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ORIENTADA

AO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO PARA RESPOSTA RÁPIDA À

SÍFILIS".

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo de que trata o presente Edital visa a seleção de alunos de

graduação para os seguintes perfis:

a) Perfil 1: Regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo.

b) Perfil 2: Regularmente matriculado no curso de graduação em Publicidade e
Propaganda.

c) Perfil 3: Regularmente matriculado no curso de graduação em Design.

[...]

5.1.a.4 PERFIL 3: Alunos de graduação em Design:
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5.1.a.4.1 Atividades relacionadas ao apoio à pesquisa acadêmica, com

ênfase na elaboração de peças gráficas para fins de divulgação de

conteúdo científico;

5.1.a.4.2 Aplicação teórica e prática de conceitos estéticos direcionados

à publicização das ações do projeto;

5.1.a.4.3 Apoio na sistematização dos produtos desenvolvidos e

análises de seus impactos;

5.1.a.4.4 Pesquisa, desenho e análise de telas e interfaces gráficas para

sistemas digitais desenvolvidos no âmbito do projeto para divulgação de

dados de pesquisas.

[...]

ANEXO I - Cronograma

Etapa Período ou data prevista

Inscrições dos candidatos 27/01/2022 a 03/02/2022

Envio da documentação 27/01/2022 a 03/02/2022

Resultado Preliminar 07/02/2022

Interposição de Recursos 08/02/2022

Resultado Final do Processo Seletivo 10/02/2022

[...]

ANEXO II
Critérios de avaliação da Análise Documental
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1. A pontuação na Fase Única deste processo seletivo se dará conforme a distribuição
definida nos quadros abaixo:

[...]

PERFIL 3: Regularmente matriculado no curso de graduação em Design

Itens Considerados Pontos

Declaração de vínculo como aluno regular
do curso superior na área de Design. Obrigatório. Eliminatório.

Histórico do curso.

Obrigatório. Eliminatório.
1º ao 4º período: 1 ponto
5º ao 7º período: 4 pontos
8º ao 9º período: 0,5 ponto

Currículo Lattes completo e atualizado. Obrigatório. Eliminatório.

Publicação em congresso científico,

nacional ou internacional.
Classificatório.
1 ponto por item, limitado a 4 publicações.

Publicação em periódico científico nacional

ou internacional.

Classificatório.

1 ponto por item, limitado a 4 publicações.

Participação em evento científico, nacional

ou internacional, na área da inovação em

Saúde.

Classificatório.

Evento nacional: 1 ponto por item, limitado
a 8 participações.

Evento internacional: 4 pontos por item,
limitado a 8 participações.

Portfólio

Produção de peças gráficas

(conteúdos para redes sociais, mídias

digitais e mídias impressas).

As comprovações deste item se darão por

Classificatório.

Conteúdo de inovação em saúde: 4 pontos
por cada item.

Outros conteúdos: 3 pontos por cada item.

Comissão de Editais - LAIS/UFRN
Av. Senador Salgado Filho - S/N - Natal/RN – Brasil
+55 84 3342-2250 - Ramal 140 | editais@lais.huol.ufrn.br



meio de: envio de arquivos finalizados e

abertos (caso haja peças animadas enviar

somente arquivos finalizados), declaração

de chefe imediato e/ou responsável

técnico, declaração de chefe imediato e/ou

responsável técnico.

Serão considerados os materiais

produzidos até a data de publicação

deste edital.

Retifica-se para:

O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN), no uso de suas atribuições legais, torna pública a

abertura de inscrições para a seleção de alunos regularmente matriculados em

cursos de graduação em (1) Jornalismo; (2) Publicidade e Propaganda e (3) Design

ou Artes Visuais para o Projeto "PESQUISA APLICADA PARA INTEGRAÇÃO

INTELIGENTE ORIENTADA AO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO PARA

RESPOSTA RÁPIDA À SÍFILIS".

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. O processo de que trata o presente Edital visa a seleção de alunos de

graduação para os seguintes perfis:

a) Perfil 1: Regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo.
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b) Perfil 2: Regularmente matriculado no curso de graduação em Publicidade e
Propaganda.

c) Perfil 3: Regularmente matriculado no curso de graduação em Design ou
Artes Visuais.

[...]

5.1.a.4 PERFIL 3: Alunos de graduação em Design ou Artes Visuais:

5.1.a.4.1 Atividades relacionadas ao apoio à pesquisa acadêmica, com

ênfase na elaboração de peças gráficas para fins de divulgação de

conteúdo científico;

5.1.a.4.2 Aplicação teórica e prática de conceitos estéticos direcionados

à publicização das ações do projeto;

5.1.a.4.3 Apoio na sistematização dos produtos desenvolvidos e

análises de seus impactos;

5.1.a.4.4 Pesquisa, desenho e análise de telas e interfaces gráficas para

sistemas digitais desenvolvidos no âmbito do projeto para divulgação de

dados de pesquisas.

[...]

ANEXO I - Cronograma

Etapa Período ou data prevista

Inscrições dos candidatos 27/01/2022 a 08/02/2022

Envio da documentação 27/01/2022 a 08/02/2022

Resultado Preliminar 11/02/2022

Interposição de Recursos 14/02/2022

Resultado Final do Processo Seletivo 15/02/2022
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[...]

ANEXO II
Critérios de avaliação da Análise Documental

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

[...]

PERFIL 3: Regularmente matriculado no curso de graduação em Design

Itens Considerados Pontos

Declaração de vínculo como aluno regular
do curso superior na área de Design ou
Artes Visuais.

Obrigatório. Eliminatório.

Histórico do curso.

Obrigatório. Eliminatório.
1º ao 4º período: 1 ponto
5º ao 7º período: 4 pontos
8º ao 9º período: 0,5 ponto

Currículo Lattes completo e atualizado. Obrigatório. Eliminatório.

Publicação em congresso científico,

nacional ou internacional.
Classificatório.
1 ponto por item, limitado a 4 publicações.

Publicação em periódico científico nacional

ou internacional.

Classificatório.

1 ponto por item, limitado a 4 publicações.

Participação em evento científico, nacional

ou internacional, na área da inovação em

Saúde.

Classificatório.

Evento nacional: 1 ponto por item, limitado
a 8 participações.

Evento internacional: 4 pontos por item,
limitado a 8 participações.

Portfólio Classificatório.
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Produção de peças gráficas

(conteúdos para redes sociais, mídias

digitais e mídias impressas).

As comprovações deste item se darão por

meio de: envio de arquivos finalizados e

abertos (caso haja peças animadas enviar

somente arquivos finalizados), declaração

de chefe imediato e/ou responsável

técnico, declaração de chefe imediato e/ou

responsável técnico.

Serão considerados os materiais

produzidos até a data de publicação

deste edital.

Conteúdo de inovação em saúde: 4 pontos
por cada item.

Outros conteúdos: 3 pontos por cada item.

Natal, 02 de fevereiro de 2022.

(assinado eletronicamente)

Jordana Crislayne de Lima Paiva

Presidente da Banca Examinadora
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