
 

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 

Diretoria de Assistência Estudantil - DAE 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis - PRORHAE 

Fone: (84) 3315-2124 / Fax: (84) 3315-2123 / (84) 3315-2185 (DAE) 
E-mail: dae@uern.br 

 

 

ADENDO 001 AO EDITAL Nº 18/2015 – DAE/PRORHAE 

PPROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM ESTÁGIO NÃO OBIGATÓRIO 

DESTINADAS AO PROJETO RECREAÇÃO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO 

DE MOSSORÓ – RECRIANÇA /PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN. 

 

 A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis – PRORHAE, torna público, 

pelo presente aditivo, alterações no Edital nº 18/2015 – DAE/PRORHAE o qual a valer da 

seguinte forma: 

 

1 – No item 4. A seleção será constituída das seguintes etapas classificatórias. 

 

Onde se Lê: 

 

a) Primeira etapa (eliminatória): A seleção ocorrerá pela análise dos documentos obrigatórios, 

que eliminará os candidatos cuja documentação esteja em desacordo com o edital. 

b) Segunda Etapa (classificatória) a ser realizada em três momentos:  

 

A - Apreciação do rendimento acadêmico dos candidatos selecionados na primeira etapa, 

com base na análise na matriz curricular observará a seguinte ordem: 

* Nivelamento do fluxo curricular, sem reprovação e sem trancamento de matrícula;  

* Menor número de disciplina com resultado de reprovação por média.  

 

B - Dinâmica de grupo para analisar o perfil dos candidatos para o exercício docente; 

 

C - Aula teórica didática com entrega de plano de aula, o candidato deverá realizar a sua 

apresentação em 30 minutos. Os dois temas da aula didática são: atividades circenses para a 

Educação Infantil e atividades rítmicas e expressivas para a Educação Infantil. Cada 

candidato sorteará o tema de sua aula didática após a realização da dinâmica de grupo. 

 

 

 

Leia-se: 

a)Primeira etapa (eliminatória): A seleção ocorrerá pela análise dos documentos obrigatórios, 

que eliminará os candidatos cuja documentação esteja em desacordo com o edital. 

b)  Segunda Etapa  a ser realizada em quatro momentos:  
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A - Apreciação do rendimento acadêmico dos candidatos selecionados na primeira etapa, com 

base na análise na matriz curricular observará a seguinte ordem: 

* Nivelamento do fluxo curricular, sem reprovação e sem trancamento de matrícula;  

* Menor número de disciplina com resultado de reprovação por média.  

* A análise de currículo é classificatória. 

B – Aula teórica didática com entrega de plano de aula em três vias, o candidato deverá 

realizar a sua apresentação em 30 minutos. Os dois temas da aula didática são: atividades 

circenses para a Educação Infantil e atividades rítmicas e expressivas para a Educação Infantil. 

Os temas das aulas serão sorteados no dia 20/05 às 8:00 h, o atraso ou ausência do candidato 

implica em eliminação. 

C - Dinâmica de grupo para analisar o perfil dos candidatos para o exercício docente, com 

caráter classificatório. 

D – Entrevistas de caráter classificatório. 

2 –  No item 8  segue o cronograma das etapas da seleção 

Onde se Lê: 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 07 a 19 de maio de 2015 

Dinâmica de grupo e sorteio dos temas da 

aula didática 

21 de maio de 2015 às 09:00 horas 

Apresentação da aula didática  22 de maio de 2015 às 09:00 horas 

Divulgação do resultado final 26 de maio de 2015 

 

 

Leia-se: 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

INSCRIÇÕES 07 a 19/05 - 

HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES 

20/05 - 

SORTEIO DA AULA DIDÁTICA*  20/05 8:00 h 

AULA DIDÁTICA 21/05 8:00 h 

RESULTADO DA AULA DIDÁTICA 21/05 17:00 h 

DINÂMICA DE GRUPO 22/05 8:00 h 

ENTREVISTAS 22/05 13:30 h 

RESULTADO PRELIMIAR 25/05 - 

RESULTADO FINAL 26/05 - 

 



*No sorteio da aula Didática todos os candidatos deverão comparecer às 8:00 h, o atraso ou a 

ausência implica em eliminação do candidato.  

 

3. No item IV – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO DOS 

CANDIDATOS: 

Onde se Lê: 

2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a média aritmética 

das notas atribuídas nas três etapas pela comissão de seleção, constituindo-se como base de 

cálculo: 

                  *IRA+DG+PD/3= NF 

*Índice de Rendimento Acadêmico; Dinâmica de Grupo e Prova Didática, cada uma dessas 

fases podem valer de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e a soma dividida por 3 constitui-se na nota final 

do candidato.   

Leia-se: 

2 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com a média aritmética 

das notas atribuídas nas etapas pela comissão de seleção, constituindo-se como base de 

cálculo: 

*IRA+AD+DG+E/4=NF 

*Índice de Rendimento Acadêmico; Aula Didática; Dinâmica de Grupo e Entrevista, cada uma 

dessas fases podem valer de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e a soma dividida por 4 constitui-se na nota 

final do candidato.   

 

2 – Os demais itens do Edital 18/2015 – DAE/PRORHAE permanecem inalterados. 

 

Mossoró-RN, 07 de maio de 2015. 
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Nestor Gomes Duarte Júnior 

Chefe do Setor de Bolsas e Estágios – DAE/PRORHAE 

 

___________________________________________________ 

Prof. Adalberto Veronesse da Costa 

 Diretor de Assistência Estudantil – DAE/UERN 

 


