
EDITAL 012/2018 
SELEÇÃO PARA ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 A coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança 

de Mossoró – FACENE/RN, no uso de suas atribuições, 
  
 RESOLVE: 

Abrir inscrição para o processo seletivo do projeto KIM NAS ESCOLAS em parceria com o Corpo de 

Bombeiros: , obedecendo, para tanto, aos seguintes critérios: 
1. O aluno deverá estar regularmente matriculado no em quaisquer cursos de nível superior da Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN. 
2. Não será permitido a inscrição do aluno que estiver participando de 04( quatro) projetos, seja ele extensão e/ou 

iniciação científica. 
3. Esta seleção não impede a participação do aluno nas Ações Extensionistas da IES, visto que as mesmas são de 

participação ilimitada. 
4. O aluno deverá estar ciente que será afastado definitivamente projeto mediante de 02 (duas) faltas 

consecutivas sem justificativa enviada oficialmente ao coordenador da pesquisa  
5. O aluno deverá cumprir participar de um treinamento on-line antes do treinamento presencial que será 

ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Mossoró 
6. O processo seletivo será constituído de 02 (duas) etapas: entrevista e aferição do Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE). Será selecionado o número de alunos que obtiver a melhor pontuação e classificado conforme 

o número de vagas disponibilizado. Em cada etapa seletiva, o aluno será pontuado de Zero a dez, entretanto, a 

nota final deverá contabilizar o máximo de 10 pontos, sendo que, destes, a entrevista tem peso 5, e o CRE 

peso 5; 
7. Serão oferecidas 50 vagas para acadêmicos dos cursos de nível superior da FACENE/RN que atendam aos 

requisitos especificados no item 1 e 2; 
8. A classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da média ponderada das notas obtidas na 

entrevista e CRE, conforme especificado no item 7. Em caso de empate, será classificado o candidato com 

maior Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE e se persistir empate será classificado o de maior idade; 
9. As inscrições para participar do projeto deverão ser feitas no Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas 

(NUPEA), no período compreendido entre 09 a 13 de abril de 2018, devendo o candidato, nesse momento, 

entregar os seguintes documentos: 01 (uma) cópia da carteira de identidade, 01 (uma) cópia do CPF, 01 (uma) 

cópia do histórico escolar, 01(uma) foto 3x4, a declaração de disponibilidade de horário e formulário de 

inscrição devidamente preenchido; 
10. A entrevista ocorrerá no dia 16 de abril às 13 horas e versará sobre a disponibilidade do aluno e o programa 

disponível no NUPEA.  
11. O resultado do processo seletivo será divulgado no Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas (NUPEA) da 

FACENE/RN até o dia 18 de abril , quando será firmado o respectivo contrato que vincula o aluno ao 

programa. 
12. O aluno (os) selecionado (os) deverá apresentar a freqüência dos encontros mensalmente para contabilização 

da carga horária. 
 

Mossoró, 09 de abril de 2018 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
Coordenação de Pesquisa e Extensão 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmicas - NUPEA 
FACENE/RN 

 

 


