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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA O GRUPO DE PESQUISA EM 

FUNCIONALIDADE HUMANA – GPFH 

1. DA ABERTURA 

A Coordenação do Curso de Fisioterapia da Faculdade Uninassau Mossoró, no uso de 

suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, o Processo de Inscrição e 

Seleção de candidatos (as) para o Grupo de Pesquisa em Funcionalidade 

Humana – GPFH para o ano letivo de 2023. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Poderão inscrever-se discentes do Curso de Fisioterapia da Faculdade 

Uninassau Mossoró que estejam devidamente matriculados no semestre 2023.1 e 

cursando regularmente suas atividades acadêmicas. 

2.2 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas individualmente por meio de 

preenchimento de formulário digital (FORMS) disponível no link 

https://forms.gle/zGN1YibKv4aaE7ZL7, no período de 29/03/2023 até 16/04/2023. Não 

serão aceitas inscrições fora deste período. 

2.3 A inscrição somente será efetivada mediante COMPROVAÇAO DE VÍNCULO 

ESTUDANTIL COM O CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE UNINASSAU 

MOSSORÓ. 

2.4 O (a) candidato (a) é responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela 

autenticidade dos documentos apresentados na inscrição, podendo haver eliminação 

em caso de uso de dados falsos e/ou observância de má fé por parte do candidato. 

2.5 O preenchimento do formulário de inscrição não garante a vaga para 

participação no Grupo de Pesquisa em Funcionalidade Humana – GPFH. 

2.6 Não será permitida a transferência de inscrição para pessoa diferente daquela 

que a realizou. 

2.7 Todas as despesas referentes à participação do (a) candidato (a) no processo 

seletivo são de total responsabilidade do (a) aluno (caneta, lápis e borracha, translato 

entre outros). 

2.8 O (a) candidato (a), no ato de sua inscrição, concorda com o inteiro teor do 

https://forms.gle/zGN1YibKv4aaE7ZL7
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presente edital, autorizando o Grupo Ser Educacional, a título gratuito, a utilizar, editar, 

publicar, reproduzir e divulgar seus nome, voz, imagens e projetos, tanto no âmbito 

nacional quanto internacional, durante 5 anos, por meio de jornais, revistas, televisão, 

cinema, rádio e internet ou em qualquer outro meio de comunicação ou mídia, sem 

ônus, sem qualquer contraprestação e sem autorização prévia ou adicional. 

2.9 O (a) candidato (a) portador de deficiência que necessite de condições especiais 

para realizar a fase 3 do presente processo seletivo (entrevista) deverá informar suas 

particularidades no  ato de sua inscrição, justificando os motivos de sua solicitação, e 

entregar no dia da entrevista documentação comprovando a natureza da necessidade. 

2.10 O controle da inscrição será realizado por meio da identificação do número de 

Matrícula na IES, solicitado no preenchimento do formulário de inscrição on-line. 

2.11 Ao se inscrever no processo seletivo o (a) candidato (a) declara que conhece o 

inteiro teor do edital e que concorda com eles. 

2.12 Caberá à Comissão de Seleção a decisão sobre o deferimento das solicitações 

de inscrição e dos pedidos de atendimentos especiais, com base na análise da 

documentação apresentada. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

3.1 Comprovante de vínculo estudantil com o curso de fisioterapia da Faculdade 

uninassau Mossoró semestre 2023.1. 

3.2 Resumo do projeto de pesquisa (introdução, objetivos, materiais e métodos e 

resultados esperados). 

3.3 Todos os documentos deverão ser anexados em formato pdf e enviados no ato de 

inscrição via e-mail gpfhuninassaumossoro@gmail.com 

 

4. DAS VAGAS 

A Comissão de Seleção destinará até 10 vagas para membros efetivos do Grupo de 

Pesquisa em Funcionalidade Humana – GPFH. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 O processo seletivo será composto por 3 fases, descritas a seguir: 

 
5.1.1 Avaliação da documentação requisitada no corpo do edital (caráter eliminatório). 

 
5.1.2 Seleção dos resumos dos projetos de pesquisa. A análise será qualitativa, 
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considerando as informações sobre o resumo do projeto de pesquisa fornecidas pelos 

candidatos (as) no formulário de inscrição e nos documentos enviados via e-mail no ato 

de inscrição: viabilidade e impacto (caráter eliminatório e classificatório). 

5.1.2.1 O resumo do projeto de pesquisa deverá conter os seguintes itens: introdução, 

objetivos, materiais e métodos e resultados esperados.  

5.1.2.2 O resumo do projeto de pesquisa deverá ter, no máximo, 1 (uma) lauda com 

500 palavras (caracteres sem espaços) e seguir a seguinte formatação: folha 

A4; 2,0 cm de margens; fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12; 

espaçamento entre linha 1,5. 

 
5.1.3 Entrevista. Versará sobre a disponibilidade, engajamento, proatividade e 

conhecimento cientifico (caráter eliminatório e classificatório).  

5.1.3.1 A entrevista será realizada no dia 19 de Abril de 2023 às 17h, na Faculdade 

Uninassau Mossoró. 

5.1.3.2 A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção, os docentes 

coordenadores e orientadores do GPFH – Mariana Rosado e Roque Ribeiro. 

5.1.3.3 A ordem de entrevista dos (as) candidatos (as) será determinada mediante 

sorteio a ser realizado pela Comissão de Seleção no dia entrevista. 

5.1.3.4 O (a) candidato (a) deverá comparecer à entrevista portando um documento de 

identificação com foto. 

5.1.3.5  A sala onde as entrevistas serão realizadas será divulgada através do blog de 

fisioterapia.  

5.1.3.6 O não comparecimento do (a) candidato (a) no dia e horário indicado para 

realização da entrevista acarretará na desclassificação automática do (a) 

candidato (a) no processo seletivo. 

 
5.2 A pontuação será distribuída conforme descrito abaixo: 

 

6. DO RESULTADO 

6.1 O (a) candidato (a) selecionado será informado sobre sua aprovação por meio dos 

ITEM PONTUAÇÃO / STATUS 

AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO Deferido ou Indeferido 

SELEÇÃO DOS PROJETOS 3,0 pontos 

ENTREVISTA COM CANDIDATO (A) 7,0 pontos 
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e-mails indicados no formulário de inscrição.  

6.2 Aqueles que não preencherem adequadamente os requisitos no formulário de 

inscrição poderão ser desclassificados, possibilitando à Comissão de Seleção seguir 

com a convocação conforme lista de classificação.  

 

7. CALENDÁRIO DE EVENTOS 

EVENTO DATA 

Período de inscrições 29/03/2023 até 16/04/2023 

Entrevista com o (a) candidato (a) 19/04/2023 às17h00min 

Divulgação do resultado final do processo seletivo do 
GPFH 

20/04/2023 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Todas as etapas de avaliação do candidato serão realizadas nas dependências 

da Faculdade Uninassau Mossoró, local este que será previamente informado através 

de comunicados oficiais do Curso de Fisioterapia. 

8.2 A data de início das atividades e da apresentação dos novos membros do GPFH 

será avisada no momento da divulgação do resultado. 

8.3  O (a) candidato (a) aprovado (a) que desistir deverá assinar o Termo de 

Desistência, oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para 

reingresso posterior. 

8.4 Se por qualquer motivo um dos discentes selecioados para o Grupo de Pesquisa 

em Funcionalidade Humana - GPFH for excluído ou abandonar suas atividades, a 

coordenação do GPFH reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por 

meio de lista de espera a partir da seleção realizada ou em transcurso. 

 

 

______________________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Fisioterapia. 

 
______________________________________________________ 

Coordenadora e Docente orientadora do GPFH. 

 

______________________________________________________ 

Coordenador e Docente orientador do GPFH. 


