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EDITAL N° 003/2019 – PROEX/UERN
PROGRAMA “DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: TRILHAS DA FORMAÇÃO DOS(AS)

EDUCADORES(AS) SERRANOS(AS) 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PROEX),
no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando proposta SICONV Nº. 782425/2013
–  convênio  Nº.  0007/2013  –  MEC/SESu/FUERN  –  PROEXT  2013,  torna  pública  a  seleção
simplificada  para  estagiários(as)  do  Programa  “Diálogos  Autobiográficos:  trilhas  da  formação
dos(as) educadores(as) serranos(as)”.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Programa “Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serra-
nos(as)” é coordenado pelo Departamento de Educação do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de
Albuquerque Maia (CAMEAM) - Pau dos Ferros - da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN) e visa refletir sobre percepções de sexualidade e relações de gênero e as práticas es-
colares em torno das manifestações da sexualidade e das relações de gênero a partir da escrita de
experiências formadoras. Ele tem como objetivos específicos: a) Conhecer diferentes abordagens da
pesquisa em Ciências Sociais e Humanas que utilizam estratégias metodológicas para conhecer o
cotidiano das pessoas; b) Diferenciar as perspectivas metodológicas de pesquisa que narram e in-
vestigam as experiências vividas pelos seres humanos; c) Refletir sobre concepções e experiências
de sexualidade e relações de gênero, discutindo suas potencialidades e suas limitações, articulando
com a leitura de obras literárias e textos teóricos sobre essa temática; d) Refletir sobre as práticas
pedagógicas em torno da manifestação da sexualidade e das relações de gênero em diferentes con-
textos históricos e geográficos, através de narrativas de vida (orais e escritas); e) Discutir o processo
de formação de educadores/as e evidenciar os desafios colocados para o desenvolvimento da educa-
ção sexual no contexto escolar do Alto-Oeste Potiguar; f) Desenvolver a habilidade escrita a partir
da construção de uma memória social sobre formação de educadores/as no Alto-Oeste Potiguar (Co-
ronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Luís Gomes, Pau dos Ferros, Por-
talegre e São Miguel) e suas percepções sobre sexualidade, gênero e o desenvolvimento de práticas
pedagógicas para a Educação Sexual. Tendo como público alvo: educadores/as da Educação Básica,
discentes de licenciaturas, discentes de pós-graduação, membros de movimentos sociais, Organiza-
ções Não Governamentais (ONGs), organizações sindicais, grupos comunitários e pessoas interes-
sadas nas temáticas do Programa dos municípios do Alto Oeste Potiguar, especialmente Coronel
João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Luís Gomes, Pau dos Ferros, Portalegre
e São Miguel.

2 DAS VAGAS

2.1 Contratação de estagiários(as) durante 04 (quatro) meses.

Requisitos Atribuições Nº de Vagas Remuneração
Mensal

 Está  matriculado(a)  do
primeiro ao último semes-
tre nos Cursos de Gradua-

 Acompanhar  as  visitas  e  a  participação  de
membros  da  equipe  do  Programa  em
atividades  escolares,  especialmente  nas
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ção  do
CAMEAM/UERN;

 Índice  de  Rendimento
Acadêmico (IRA) - Apre-
sentar  rendimento  acadê-
mico maior ou igual a 6,0
(seis)  nas  disciplinas  cur-
sadas;

 Dedicação  exclusiva  ao
Programa (Não ter vínculo
empregatício);

 Não  haver  acúmulo  de
bolsa;

 Ter disponibilidade de 20
horas  semanais  para  de-
senvolver  atividades  do
Programa;

 Ter disponibilidade de rea-
lizar  deslocamentos  para
os  municípios  focos  do
Programa:  Coronel  João
Pessoa, Doutor Severiano,
Encanto,  Francisco  Dan-
tas, Luiz Gomes, Pau dos
Ferros,  Portalegre  e  São
Miguel;

escolas  rurais  e  secretarias  de  educação,  e
socioculturais  dos  municípios  focos  do
Programa:  Coronel  João  Pessoa,  Doutor
Severiano,  Encanto,  Francisco  Dantas,  Luiz
Gomes,  Pau  dos  Ferros,  Portalegre  e  São
Miguel;

 Coordenar  o desenvolvimento  das  atividades
de campo do Programa;

 Contribuir na confecção de materiais didáticos
e pedagógicos para trabalhar com as temáticas
sexualidade e relação de gênero;

 Contribuir  no  registro  digital  das  ações  do
Programa para a organização de um banco de
dados/informações;

 Auxiliar na confecção e na alimentação de um
site do Programa;

 Contribuir  na  organização  de  um
documentário (DVD);

 Auxiliar  na  realização  de  atividades  à
distância do Programa;

 Ministrar  oficinas,  especialmente  sobre
direitos  das  mulheres,  relações  de  gênero  e
violência;

 Ministrar  parte  dos conteúdos dos cursos  de
formação  sobre  sexualidade,  relações  de
gênero  e educação em,  pelo menos,  um dos
municípios foco do Programa;

2.2 Contratação de estagiários(as) durante 04 (quatro) meses.

Requisitos Atribuições Nº de Vagas Remuneração
Mensal

 Está  matriculado(a)  do
primeiro ao penúltimo se-
mestre nos Cursos de Gra-
duação  em  Ciências  da
Computação  ou  Comuni-
cação Social da UERN;

 Índice  de  Rendimento
Acadêmico (IRA) - Apre-
sentar  rendimento  acadê-
mico maior ou igual a 6,0
(seis)  nas  disciplinas  cur-
sadas;

 Dedicação  exclusiva  ao
Programa (Não ter vínculo
empregatício);

 Não  haver  acúmulo  de
bolsa;

 Ter disponibilidade de 20
horas  semanais  para  de-
senvolver  atividades  do
Programa;

 Ter disponibilidade de rea-
lizar  deslocamentos even-
tuais para Pau dos Ferros
e/ou Portalegre;

 Elaboração de materiais  para divulgação das
ações do Programa;

 Contribuir na confecção de materiais didáticos
e pedagógicos para trabalhar com as temáticas
sexualidade e relação de gênero;

 Contribuir  no  registro  digital  das  ações  do
Programa para a organização de um banco de
dados/informações;

 Confeccionar e  contribuir  na alimentação do
site interativo do Programa;

 Contribuir  na  organização  de  documentário
(DVD), cartilha; livro; e-book;

 Auxiliar  na  realização  de  atividades  à
distância do Programa;

 Realizar pelo menos uma atividade online do
Programa;
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2.3 Contratação de estagiários(as) durante 04 (quatro) meses.

Requisitos Atribuições Nº de Vagas Remuneração
Mensal

 Está  matriculado(a)  do
primeiro ao último semes-
tre no Curso de Graduação
em Pedagogia do Campus
Central/UERN;

 Índice  de  Rendimento
Acadêmico (IRA) - Apre-
sentar  rendimento  acadê-
mico maior ou igual a 6,0
(seis)  nas  disciplinas  cur-
sadas;

 Dedicação  exclusiva  ao
Programa (Não ter vínculo
empregatício);

 Não  haver  acúmulo  de
bolsa;

 Ter disponibilidade de 20
horas  semanais  para  de-
senvolver  atividades  do
Programa;

 Ter disponibilidade de rea-
lizar  deslocamentos even-
tuais para Pau dos Ferros
e/ou Portalegre;

 Acompanhar  as  visitas  e  a  participação  de
membros  da  equipe  do  Projeto  Café
Filosófico;

 Contribuir na confecção de materiais didáticos
e pedagógicos para trabalhar com as temáticas
dos Cafés Filosóficos;

 Contribuir  no  registro  digital  das  ações  do
Programa para a organização de um banco de
dados/informações,  especialmente  do  Projeto
"Café Filosófico";

 Auxiliar  na  alimentação  de  um  site  do
Programa;

 Auxiliar  na  realização  de  atividades  à
distância do Programa;

 Fazer  exposição  em  pelo  menos  um  dos
debates  ou  atividades  correlatas  do  Café
Filosófico;

03 R$ 500,00

2.4 Os trabalhos serão desenvolvidos junto à coordenação do Programa “Diálogos Autobiográficos:
trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)”, localizado no Campus de Pau dos Ferros
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e eventuais despesas com deslocamento não
serão  custeadas  pelo  Programa,  exceto  àquelas  referentes  a  atividades  específicas  de  cada
estagiário(a) nos municípios focos do Programa: Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto,
Francisco Dantas, Luís Gomes, Pau dos Ferros, Portalegre e São Miguel.

3 DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições poderão ser feitas através do preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I) e
entrega dos documentos a) na Secretaria do Departamento de Educação do  Campus de Pau dos
Ferros da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 22 a 27 de fevereiro de
2019,  das  7h30min  às  11h  e  das  19h  às  21h;  b)  ou  pelo  e-mail  do  Programa
dialogosserranos@gmail.com, no período de 22 a 27 de fevereiro de 2019 (até 23h 59min);

3.2 O(A) candidato(a) receberá comprovante de inscrição no ato da inscrição.

3.3 Será exigida a seguinte documentação no ato da inscrição:
3.3.1 Histórico escolar da graduação atualizado;
3.3.2 Comprovante de matrícula em curso de graduação, referente ao semestre atual; 
3.3.3 Currículo lattes atualizado, com documentos comprobatórios; 
3.3.4 Ficha de inscrição devidamente preenchida;
3.3.5  RG  ou  outro  documento  de  identificação  oficial  com  foto;
3.3.6 CPF;
3.3.7 Comprovante de residência atual;
3.3.8 Narrativa escrita relacionada com as experiências formativas do(a) candidato(a) sobre os se-
guintes itens (menos para os candidatos do item 2.2):



a) experiência profissional e articulação com a educação; 
b) experiência com a formação de educadores/as; 
c) participação em atividades de extensão e de pesquisa;
d) conhecimento e vivência com municípios focos da atuação do Programa “Diálogos Autobiográfi-
cos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)” — Coronel João Pessoa, Doutor Seve-
riano, Encanto, Francisco Dantas, Luís Gomes, Pau dos Ferros, Portalegre e São Miguel;
e) relações de pertencimento ao meio rural, conhecimento e experiências com as problemáticas do
meio rural e com a educação rural; 
f) interesses intelectuais e experiências relacionadas com temas do Programa de Extensão “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)” (sexualidade; relações de
gênero; direitos sexuais e reprodutivos; relações intergeracionais; relações étnico-raciais; direitos
das mulheres; violência; educação sexual; educação do campo; educação rural; formação de educa-
dores/as e práticas pedagógicas articuladas às discussões de gênero e sexualidade; utilização de
imagens em ações  de pesquisa  e  extensão;  abordagens qualitativas  de  investigação,  memória  e
(auto)biografia; sexualidade, gênero e literatura; políticas públicas envolvendo sexualidade, rela-
ções de gênero e violência); 
g) Aprendizagens que essas experiências narradas possibilitaram, seja para a vida pessoa e/ou pro-
fissão do(a) candidato(a).

3.3.9 Relato de experiência com a confecção e/ou alimentação de sites, estratégias de divulgação e
de realização de formações online ou de educação à distância (apenas para os(as) candidatos(as) do
item 2.2);

 
3.4 É vedada a inscrição de qualquer candidato(a) que possua vínculo empregatício ativo com a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ou mantenha qualquer outro tipo de bolsa durante
o período em que estiver atuando na ação.

3.5 Os candidatos não poderão estar em débito com a Secretaria de Tributação do RN, Receita Fe-
deral do Brasil e Justiça Trabalhista.
3.5.1 Link para consulta da SET/RN: https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/certidao-negativa/emitir
3.5.2  Link  para  consulta  da  SRFB:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICerti-
dao.asp?tipo=2
3.5.3 Link para consulta do TST:   http://www.tst.jus.br/certidao   

4 DA SELEÇÃO 
4.1  O  processo  de  seleção  será  desenvolvido  e  realizado  pela  equipe  executora  do  Programa
“Diálogos Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)”.

4.2 A seleção se dará por meio de quatro etapas: Análise do IRA, Análise de Narrativa Escrita,
Entrevista e Análise de Currículo.

4.3 A Análise do IRA terá caráter eliminatório:
4.3.1 Pontuação: 2,0 pontos.
4.3.2 Critérios de análise:

a) Apresentar rendimento acadêmico em pelo menos 50% das disciplinas cursadas com 
média final igual ou superior a 7,0.

4.4. Análise de Narrativa Escrita
4.4.1 Pontuação: 3,0 pontos.
4.4.2 Critérios de análise:

a) Fundamentação teórica, experiências e afinidade com os temas do Programa;
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b) Conhecimento e experiência com as problemáticas do meio rural;
c) Conhecimento e contato com os municípios focos das ações do Programa: Coronel João
Pessoa,  Doutor  Severiano,  Encanto,  Francisco  Dantas,  Luiz  Gomes,  Pau  dos  Ferros,
Portalegre e São Miguel;
d) Experiência com pesquisa, extensão e a formação de educadores(as);
e) Articulação na formulação de ideias, desenvoltura e objetividade;
f) Uso e domínio da língua portuguesa e das normatizações da ABNT;
g) Envolvimento com atividades de formação online e/ou educação à distância (apenas para
os(as) candidatos(as) para as vagas do item 2.2);

4.4.3 Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não entregar a Narrativa Escrita no ato inscrição.

4.5 A Entrevista ocorrerá no dia 28/02/2019, a partir das 08h30mim, na Sala H2/CAMEAM/UERN
e na FE/Campus Central/UERN, obedecendo a ordem de inscrição. E será desenvolvida da seguinte
forma:
4.5.1  A entrevista  de  cada  candidato(a)  durará  em média  15  minutos  e  obedecerá  a  ordem de
inscrição no processo seletivo; 
4.5.2 O(A) candidato(a) deverá se apresentar no respectivo local de realização da Entrevista, de
acordo  com o item 4.5  deste  edital,  20  minutos  antes  do  horário  previsto  para  sua  entrevista,
conforme  divulgação  da  coordenação  do  Programa.  O  atraso  poderá  acarretar  a  eliminação
automática do(a) candidato(a);
4.5.3 Pontuação: 3,0 pontos.
4.5.4 Critérios de análise:

a) Conhecimentos gerais de informática, especialmente de programas de edição de texto,
planilhas e imagens digitais;
b) Domínio teórico sobre os temas do Programa de Extensão  “Diálogos Autobiográficos:
trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)”; 
c) Conhecimento sobre a realidade local e as problemáticas da educação;
d) Experiência com escrita (auto)biográfica, a formação de educadores(as), a pesquisa e a
extensão;
e)  Conhecimento  sobre  o  Programa  de  Extensão  “Diálogos  Autobiográficos:  trilhas  da
formação dos(as) educadores(as) serranos(as)”;
f) Articulação na formulação de ideias, desenvoltura e objetividade nas respostas;
g) Disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades do Programa;
h) Conhecimento sobre o Projeto Café Filosófico  (exclusivo para os(as) candidatos(as) as
vagas do item 2.3 deste edital);
i) Habilidades na confecção de sites, estratégias de divulgação e plataformas digitais para
veiculação de informações e aulas online (exclusivo para os(as) candidatos(as) as vagas do
item 2.2 deste edital);
.

4.5.6 Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que não comparecer para realização da entrevista.

4.6 A Análise de Currículo ocorrerá até o dia 28/02/2019 e terá caráter classificatório.
4.6.1 Pontuação: 2,0 pontos.
4.6.2 Critérios de análise:

Critérios Nota para Atividade Nota
Geral

1. Participação em atividades de extensão 0,25 pontos (Até 2 participações) 0,5
2. Participação em atividades do Programa de Ex-
tensão “Diálogos Autobiográficos:  Trilhas  da  for-
mação  dos(as)  educadores(as)  serranos(as)”  ou
Café Filosófico

0,1 ponto (Até 3 participações) 0,3

3. Participação em atividades de iniciação científica 0,2 pontos (Até 2 participações) 0,4



e pesquisa
4. Participação em atividades de ensino 0,1 ponto (Até 3 participações) 0,3
5. Participação em eventos acadêmicos e científicos 0,1 ponto (Até 2 participações) 0,2
6.  Apresentação  e/ou  publicação  de  trabalhos  em
eventos, revistas e livros.

0,1  ponto  (Até  3
apresentação/publicação)

0,3

TOTAL - 2,0

4.7 A nota final será a soma aritmética das notas obtidas pelo(a) candidato(a) nas quatro etapas.

4.8 Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será:
1) Maior nota na Análise de Narrativa Escrita;
2) Maior nota na Entrevista;
3) Maior nota na Análise de Currículo;
4) Maior nota no IRA;
5) Maior Idade;
6) Sorteio.

4.9 Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente, de acordo com a nota final
atribuída pela equipe de seleção.

4.10 O  resultado preliminar será divulgado dia  1º de março de 2019, cabendo interposição de
recursos  em até  o  dia  4 de  março de  2019 através  do preenchimento  de formulário  próprio  e
entregue a Coordenação do Programa.

4.11 O resultado final será publicado dia 5 de março de 2019.

4.12 Os(As) candidatos(as) selecionados(as) deverão enviar para os e-mails: dgc.proex@  gmail.com
e dialagosserranos@gmail.com, até o dia 6 de março de 2019, exclusivamente em formato digital
(ver modelo anexo II), os seguintes documentos:
4.12.1 RG e CPF (ou carteira de motorista);
4.12.2 Comprovante de conta-corrente (Banco do Brasil) do titular da bolsa;
4.12.3 Comprovante de residência;
4.12.4 Comprovante de matrícula (do semestre atual).

4.13 Os documentos referentes aos itens 4.11.1 a 4.11.3 (RG, CPF, comprovante de conta-corrente e
comprovante  de  residência)  devem  estar  conforme  disposto  no  Anexo  II  deste  Edital.  O
comprovante de matrícula deve ser enviado em arquivo separado.

4.14 É obrigatório ao selecionado ter conta-corrente no Banco do Brasil, sob pena de exclusão
do certame se o mesmo não enviar no prazo estipulado no item 4.12 a documentação necessária. 

5 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE DATA LOCAL

Lançamento do Edital 22/02/2019 JOUERN e Página da PROEX

Inscrições 22/02 a 27/02/2019 Dptº  de
Educação/CAMEAM/UERN;
E-mail:
dialogosserranos@gmail.com

Entrevista 28/02/2019 Sala  H2/CAMEAM;  FE/Campus
Central.
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Divulgação do Resultado 
Preliminar

01/03/2019 Página  da  PROEX;  Departamento
de  Educação/CAMEAM/UERN;
FE/Campus Central;

Interposição de recursos 04/03/2019 Departamento  de
Educação/CAMEAM/UERN

Divulgação do Resultado Final 05/03/2019 JOUERN e Página da PROEX

Envio dos documentos dos 
candidatos(as) selecionados(as)

06/03/2019 Exclusivamente  online por  e-mail:
dialogosserranos@gmail.com e
dgc.proex@gmail.com

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.

6.2 A documentação dos(as) candidatos(as) não selecionados(as) ficará à disposição dos respectivos
interessados para retirada,  no Departamento  de Educação/CAMEAM/UERN, durante trinta (30)
dias, a contar da divulgação do resultado final.

6.3 Os(As) candidatos(as) poderão obter mais informações sobre esta seleção no Departamento de
Departamento de Educação/CAMEAM/UERN, no telefone (84) 3351-2560; na Coordenação do
Programa  de  Extensão  “Diálogos  Autobiográficos:  trilhas  da  formação  dos(as)  educadores(as)
serranos(as)”, e-mail: dialogosserranos@gmail.com; no celular (84) 99972-9765.

6.4  É  direito  da  coordenação  destituir  o(a)  candidato(a)  selecionado(a),  caso  o(a)  mesmo  não
entregue a documentação necessária no prazo estabelecido, não tenha sido capaz de executar as
funções  a  ele(a)  atribuídas  ou  por  motivos  de  insubordinação;  e  convocar  o(a)  próximo(a)
candidato(a) respeitando a ordem de classificação.

6.5  Os  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  resolvidos  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão  da
Universidade  do  Estado  do Rio  Grande do Norte  e  pela  Coordenação do Programa  “Diálogos
Autobiográficos: trilhas da formação dos(as) educadores(as) serranos(as)”.

Mossoró/RN, 22 de fevereiro de 2019. 

 

Emanoel Márcio Nunes
Pró-Reitor de Extensão da UERN

Maria Euzimar Berenice Rego Silva
Coordenadora do Programa
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 Governo do Estado do Rio Grande do Norte
 Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

 Campus Universitário BR 110, KM 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Costa e Silva
 Fone: (84) 3315-2184 – Ramal – 52184 - CEP: 59.633010 – Mossoró/RN - proex@uern.br

ANEXO I: FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: _____ (espaço destinado à Coordenação do Programa)

NOME COMPLETO DO/A CANDIDATO/A:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____________________   CPF______________________  RG ___________________
ENDEREÇO COMPLETO:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
TELEFONE:_____________________________   E-MAIL:_______________________________________________

Documentação exigida:
(     ) Carteira de Identidade (RG);
(     ) CPF;
(     ) Comprovante de residência;
(     ) Currículo Lattes atualizado, devidamente comprovado;
(     ) Histórico escolar atualizado;
(     ) Comprovante de matrícula do semestre atual;
(     ) Narrativa escrita.
APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS?  (     )SIM     (     )NÃO

(     ) ASSINO E DECLARO QUE CONHEÇO TODAS AS NORMAS DO EDITAL

_____________________________________________________
Assinatura do/a candidato/a

_____________, RN. ____ de ________ de 2019

................................................................................................................................................................................................

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA”

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

PROGRAMA DE EXTENSÃO “DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: TRILHAS DA FORMAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS
SERRANOS” - APOIO: PROEXT/SESu/MEC

Campus Universitário, BR 405, KM 153. Bairro: Arizona. CEP: 59.900-000. Pau dos Ferros – RN.
E-mail: dialogosserranos@gmail.com

.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO PROEXT/2013 - ESTAGIÁRIOS/AS

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:____________(espaço destinado à Coordenação do Programa)
CANDIDATO/A:_________________________________________________________________________________

____________________________________________
 Assinatura do/a servidor/a responsável pela inscrição                     Data: ____ /_______/_________ Hora: __________ 

mailto:proex@uern.br


 Governo do Estado do Rio Grande do Norte
 Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

 Campus Universitário BR 110, KM 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Costa e Silva
 Fone: (84) 3315-2184 – Ramal – 52184 - CEP: 59.633010 – Mossoró/RN - proex@uern.br

ANEXO II (EDITAL N° 003/2019 – PROEX/UERN)
MODELO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

CPF -

Frente

Carteira de

Identidade (RG)

- Frente

Carteira de

Identidade (RG)

- Verso

Comprovante de Conta-corrente 

do Banco do Brasil

Comprovante de residência ( apenas o lado onde

consta o endereço )

mailto:proex@uern.br

	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
	CAMPUS AVANÇADO “PROFª. MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA”
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

