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RETIFICAÇÃO 01 EDITAL Nº 023/2022 – LAIS/UFRN 

 

SELEÇÃO DE PESQUISADORES PARA ATUAR NO PROJETO 

“DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APLICADO A 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA” 

 

 

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 no quadro abaixo. Será atribuído o valor 10,0 ao candidato de maior 

pontuação e aos demais candidatos a nota será em função do valor percentual 

equivalente à maior pontuação.  

 

Perfil 1, 2 e 3: Itens Considerados (Currículo 

Lattes e Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Declaração de vínculo como aluno regular de IES 

ou diploma de graduação nas áreas de formação 

descritas no edital (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.  

Certificado de conclusão de curso técnico; 
Classificatório. 

10 pontos  

Atestado de matrícula em curso de pós-graduação; 
Classificatório. 

10 pontos  

Diploma de pós-graduação lato-sensu; 
Classificatório. 

15 pontos  

Diploma de mestrado; 
Classificatório. 

20 pontos  

Diploma de doutorado; 
Classificatório. 

30 pontos 
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Documentos que comprovem experiência em 

desenvolvimento de projetos tecnológicos 

relacionados à área em questão. 

 

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e 

assinada pelo coordenador da pesquisa ou 

responsável pela atividade, contendo o período de 

participação.) 

Classificatório. 

5 pontos (para cada seis meses 

de projeto, limitado a 5 projetos 

e 2 anos por projeto) 

Autoria ou coautoria de registro de software ou 

patente no INPI ou órgão internacional 

correspondente; 

Classificatório. 

5 pontos (por registro/patente, 

limitado a 5 registros/patentes) 

Artigos publicados em conferências nacionais e 

internacionais; 

Classificatório. 

5 pontos (por publicação, 

limitado a 5 publicações) 

Artigos publicados em periódico nacional ou 

internacional. 

Classificatório. 

5 pontos (por publicação, 

limitado a 5 publicações) 
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Retifica-se para: 

 

ANEXO II 

Critérios de avaliação da Análise Documental 

 

 

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

definida no quadro abaixo. Será atribuído o valor 10,0 ao candidato de maior 

pontuação e aos demais candidatos a nota será em função do valor percentual 

equivalente à maior pontuação.  

 

Perfil 1, 2 e 3: Itens Considerados (Currículo 

Lattes e Documentação Comprobatória) Fase 1 

Pontos 

Declaração de vínculo como aluno regular de IES 

ou diploma de graduação nas áreas de formação 

descritas no edital (frente e verso); 

Obrigatório. Eliminatório. 

1 ponto 

Currículo Lattes completo e atualizado;  
Obrigatório. Eliminatório. 

1 ponto 

Documento de identificação com foto válido 

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

(frente e verso); 

Obrigatório. Eliminatório. 

1 ponto 

Certificado de conclusão de curso técnico; 
Classificatório. 

10 pontos  

Atestado de matrícula em curso de pós-graduação; 
Classificatório. 

10 pontos  

Diploma de pós-graduação lato-sensu; 
Classificatório. 

15 pontos  

Diploma de mestrado; 
Classificatório. 

20 pontos  

Diploma de doutorado; 
Classificatório. 

30 pontos 

Documentos que comprovem experiência em 

desenvolvimento de projetos tecnológicos 

relacionados à área em questão. 

 

(Certificado ou Declaração em papel timbrado e 

assinada pelo coordenador da pesquisa ou 

Classificatório. 

5 pontos (para cada seis meses 

de projeto, limitado a 5 projetos 

e 2 anos por projeto) 
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responsável pela atividade, contendo o período de 

participação.) 

Autoria ou coautoria de registro de software ou 

patente no INPI ou órgão internacional 

correspondente; 

Classificatório. 

5 pontos (por registro/patente, 

limitado a 5 registros/patentes) 

Artigos publicados em conferências nacionais e 

internacionais; 

Classificatório. 

5 pontos (por publicação, 

limitado a 5 publicações) 

Artigos publicados em periódico nacional ou 

internacional. 

Classificatório. 

5 pontos (por publicação, 

limitado a 5 publicações) 

 

 

     Natal/RN, 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Ernano Arrais Junior 

Presidente da Banca Examinadora 
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