
 
SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL Nº 07/2020 - PROCESSO SELETIVO PARA 

CONCESSÃO DE BOLSAS PARA EQUIPE DE PESQUISA  
 

Considerar as seguintes alterações no texto: 

 

1. Onde se lê: 

 

Tabela 3 – Avaliação de conhecimento e desempenho para Pesquisador nível superior 

 
 
 

Leia-se: 

 

Tabela 3 – Avaliação de conhecimento e desempenho para Pesquisador nível superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critérios de análise Pontuação  

Domínio sobre os métodos, vantagens e desvantagens dos instrumentos de          
screening para a detecção de drogas no trânsito 4,5 

Capacidade de defesa do seu currículo e qualificações para as atividades do projeto 3,5 

Desenvoltura, capacidade de comunicação, clareza e objetividade nas colocações         
durante a apresentação 1,0 

PONTUAÇÃO 10,0 

Critérios de análise Pontuação  
Domínio sobre os métodos, vantagens e desvantagens dos instrumentos de          
screening para a detecção de drogas no trânsito 4,5 

Capacidade de defesa do seu currículo e qualificações para as atividades do projeto 3,5 

Desenvoltura, capacidade de comunicação, clareza e objetividade nas colocações         
durante a apresentação 1,0 

PONTUAÇÃO 9,0 



2. Onde se lê: 
 

Tabela 5 - Critérios de pontuação para a categoria Pós-Doutorado Junior (P4) 

 

Código Categoria Item Experiência Pontuação Limite 
P4 Pós- 

doutorado 
Júnior 

 
1.1 

Coordenação de projetos de 
pesquisa na área de avaliação 

de drogas e/ou trânsito. 

0,15 pontos/mês de 
coordenação 

 
 

2,5  
1.2 

Coordenação de projetos de 
pesquisa na área de 

saúde 

0,05 pontos/mês de 
coordenação 

 
2.1 

Atividades em projetos de pesquisa 
ou extensão na área de drogas e/ou 

trânsito 

0,2 pontos/mês de 
participação 

 
 

2,5  
2.2 Atividades em projetos de pesquisa 

ou extensão na área da saúde 
0,1 pontos/mês de 

participação 

3.1 Produção científica com publicação 
(Currículo Lattes) 

0,5 pontos por 
artigo na área de 

drogas e/ou 
trânsito (revistas 

internacionais 
indexadas) 

3,0 

      

 0,3 pontos por 
 artigo na área de 

3.2 drogas e/ou 
trânsito (revistas 

 nacionais 
 indexadas) 
 0,2 pontos por 
 artigo na área da 

3.3 saúde (revistas 
 internacionais 
 indexadas) 
 0,1 pontos por 
 artigo na área da 

3.4 saúde (revistas 
 nacionais 
 indexadas) 
 0,25 pontos por 

3.5 capítulo de livro na 
área de drogas e/ou 

 trânsito 
 

 0,05 pontos por 
3.6 capítulo de livro na 

 área da saúde 



 

 

Leia-se: 

 

Tabela 5 - Critérios de pontuação para a categoria Pós-Doutorado Junior (P4) 

 

 
 
4.1 

 
Prêmios e Títulos relacionados a     
projetos ou trabalhos científicos na     
área da saúde 

 
 

0,25 pontos por 
premiação 

 

   
2,5   0,25 pontos por 

  evento  

4.2 Apresentação de trabalho científico 
em eventos na área da saúde 

internacional1 
0,1 pontos por 

 

  eventos  
  nacionais/regionais  

 PONTUAÇÃO 10,0 

Código Categoria Item Experiência Pontuação Limite 
P4 Pós- 

doutorado 
Júnior 

 
1.1 

Coordenação de projetos de 
pesquisa na área de avaliação 

de drogas e/ou trânsito. 

0,15 pontos/mês de 
coordenação 

 
 

2,5  
1.2 

Coordenação de projetos de 
pesquisa na área de 

saúde 

0,05 pontos/mês de 
coordenação 

 
2.1 

Atividades em projetos de pesquisa 
ou extensão na área de drogas e/ou 

trânsito 

0,2 pontos/mês de 
participação 

 
 

2,5  
2.2 Atividades em projetos de pesquisa 

ou extensão na área da saúde 
0,1 pontos/mês de 

participação 

3.1 Produção científica com publicação 
(Currículo Lattes) 

0,5 pontos por 
artigo na área de 

drogas e/ou 
trânsito (revistas 

internacionais 
indexadas) 

3,0 

      
 0,3 pontos por 
 artigo na área de 

3.2 drogas e/ou 
trânsito (revistas 

 nacionais 
 indexadas) 
 0,2 pontos por 
 artigo na área da 

3.3 saúde (revistas 
 internacionais 
 indexadas) 

 
 



 

 
 
 
 

3. Onde se lê: 
 
 
 

 
Tabela 7 - Critérios de pontuação para a categoria Iniciação Científica (IC) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 0,1 pontos por 
 artigo na área da 

3.4 saúde (revistas 
 nacionais 
 indexadas) 
 0,25 pontos por 

3.5 capítulo de livro na 
área de drogas e/ou 

 trânsito 
 0,05 pontos por 

3.6 capítulo de livro na 
 área da saúde 
 
 
4.1 

 
Prêmios e Títulos relacionados a     
projetos ou trabalhos científicos na     
área da saúde 

 
 

0,25 pontos por 
premiação 

 

   
2,5   0,25 pontos por 

  evento  

4.2 Apresentação de trabalho científico 
em eventos na área da saúde 

internacional1 
0,1 pontos por 

 

  eventos  
  nacionais/regionais  

 PONTUAÇÃO 10,5 

Código Categoria Item Experiência Pontuação Limite 
   

1.2 Atividades em projetos de pesquisa 
ou extensão na área da saúde 

0,5 pontos/mês de 
participação 

 
3,0 

 
3.1 

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos na área da 

saúde (pôster, apresentação oral) 
ou qualquer publicação científica 

 
2,5 

 
 
 

6,0 
 

3.2 Prêmios e Títulos relacionados a 
projetos ou trabalhos científicos 

0,25 pontos por 
premiação 

PONTUAÇÃO 10 



Leia-se: 

 

Tabela 7 - Critérios de pontuação para a categoria Iniciação Científica (IC) 
 

 
 

 

 

 

 

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2020. 

Profª. Drª. Nadine Clausell 

Diretora-Presidente 

Código Categoria Item Experiência Pontuação Limite 
   

1.2 Atividades em projetos de pesquisa 
ou extensão na área da saúde 

0,5 pontos/mês de 
participação 

 
3,0 

 
3.1 

Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos na área da 

saúde (pôster, apresentação oral) 
ou qualquer publicação científica 

 
2,5 

 
 
 

6,0 
 

3.2 Prêmios e Títulos relacionados a 
projetos ou trabalhos científicos 

0,25 pontos por 
premiação 

PONTUAÇÃO 9,0 


