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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 019/2021 – LAIS/UFRN 

 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA ATUAR NO PROJETO "PESQUISA 

APLICADA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM 

SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE" 

 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO II 

Critérios de avaliação da Análise Documental 

1. A pontuação na Fase Única deste processo seletivo se dará conforme a distribuição 

definida nos quadros abaixo: 

Perfil 2: Especialista em Design 

Itens Considerados (Currículo Lattes e 

Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Diploma de Especialização em Design (frente e verso)  Obrigatório. Eliminatório. 

Currículo Lattes completo e atualizado;  Obrigatório. Eliminatório. 

Documento de identificação com foto válido 

nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou Passaporte) (frente 

e verso); 

Obrigatório. Eliminatório. 
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Documentos que comprovem participação em programas 

ou projetos de educação em saúde com atuação 

comprovada na elaboração de estratégias de divulgação 

de material informativo e publicitário; 

  

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e assinada 

pelo coordenador da pesquisa ou responsável pela 

atividade, contendo o período de participação.) 

Obrigatório. Eliminatório. 

Classificatório. 

02 pontos por semestre. 

Portfólio descritivo que comprove produção na área de 

direção de arte sobre educomunicação e saúde (material 

gráfico, postagens em mídias sociais, divulgação 

científica). 

Obrigatório. Eliminatório. 

Classificatório. 

01 ponto por produção. 

Documentos que comprovem participação em projeto de 

pesquisa ou extensão na área de educação em saúde; 

  

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e assinada 

pelo coordenador da pesquisa ou responsável pela 

atividade, contendo o período de participação.) 

Classificatório. 

2 pontos por projeto. 

Documentos que comprovem experiência no 

gerenciamento de atividades de concepção artística e 

design de produções audiovisuais. 

 

(Portfólio, Manual de Identidade Visual ou declaração de 

contratante/cliente). 

Classificatório.  

1 ponto a cada ano de 

experiência comprovada, 

limitado a 3 anos  

Máximo: 3 pontos  

Publicação em congresso científico nacional ou 

internacional; 

Classificatório. 

1 ponto por publicação. 
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Retifica-se para: 

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 2: Especialista em Design 

Itens Considerados (Currículo Lattes e 

Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Diploma de Especialização em Design, comunicação ou 

áreas correlatas (frente e verso)  

Obrigatório. Eliminatório. 

Currículo Lattes completo e atualizado;  Obrigatório. Eliminatório. 

Documento de identificação com foto válido 

nacionalmente (RG, CNH, CTPS e/ou Passaporte) (frente 

e verso); 

Obrigatório. Eliminatório. 

Documentos que comprovem participação em programas 

ou projetos de educação em saúde com atuação 

comprovada na elaboração de estratégias de divulgação 

de material informativo e publicitário; 

  

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e assinada 

pelo coordenador da pesquisa ou responsável pela 

atividade, contendo o período de participação.) 

Obrigatório. Eliminatório. 

Classificatório. 

02 pontos por semestre. 

Portfólio descritivo que comprove produção na área de 

direção de arte sobre educomunicação e saúde (material 

gráfico, postagens em mídias sociais, divulgação 

científica). 

Obrigatório. Eliminatório. 

Classificatório. 

01 ponto por produção. 



 
 

 

 
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 

 

 

Documentos que comprovem participação em projeto de 

pesquisa ou extensão na área de educação em saúde; 

  

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e assinada 

pelo coordenador da pesquisa ou responsável pela 

atividade, contendo o período de participação.) 

Classificatório. 

2 pontos por projeto. 

Documentos que comprovem experiência no 

gerenciamento de atividades de concepção artística e 

design de produções audiovisuais. 

 

(Portfólio, Manual de Identidade Visual ou declaração de 

contratante/cliente). 

Classificatório.  

1 ponto a cada ano de 

experiência comprovada, 

limitado a 3 anos  

Máximo: 3 pontos  

Publicação em congresso científico nacional ou 

internacional; 

Classificatório. 

1 ponto por publicação. 

 

 

 

 

     Natal/RN, 01 de Julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Karilany Dantas Coutinho  

Presidente da Banca Examinadora 
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