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EDITAL Nº 04/2018 -DAE/UERN 

 

DIVULGA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA VAGAS DE ESTADIA 

PROVISÓRIA NAS RESIDÊNCAIS 

UNIVERSITÁRIAS DO CAMPUS CENTRAL 

DE MOSSORÓ 
 

Considerando a procura por estadia antes da finalização do processo de seleção para vaga 

permanente a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições administrativas por meio da 

Diretoria de Assistência Estudantil, resolve divulgar o processo seletivo simplificado para vagas 

de estadia provisórias nas residências universitárias do Campus Central de Mossoró. 

 

I. DOS CANDIDATOS, DA PERMANÊNCIA E DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 

1.1 As vagas ofertadas serão preenchidas por estudantes regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da UERN e por alunos matriculados em pós-graduação, 

no semestre letivo 2017.2, com comprovada vulnerabilidade socioeconômica. 

1.2 A estadia será autorizada pelo período de 03 de abril a 20 de abril de 2018, não 

sendo autorizada sob nenhuma hipótese prorrogação deste período; 

1.3 No julgamento dos (as) candidatos (as) à moradia, serão considerados: 

a) A situação socioeconômica do (a) candidato (a), devidamente comprovada; 

b) Histórico escolar atual; 

c) Distância do município onde reside; 

d) Não ter sido reprovado em 03 (três) disciplinas ou mais por semestre, com 

reincidência desse fato em períodos consecutivos ou não; 

e) Outros critérios estabelecidos pela Diretoria de Assistência Estudantil - DAE. 

1.3 As vagas serão distribuídas: 

RESIDÊNCIAS MOSSORÓ VAGAS LOCALIZAÇÃO 

FEMININA II 

USO PERMANENTE 
02 

R. PROJETADA, 401 –LOTE F-QUADRA G 

– PRESIDENTE COSTA E SILVA. 

MASCULINA I 
USO PERMANENTE 

02 
RUA MARIA CESÁRIA BASÍLIO, N 150, 
COSTA E SILVA. 

 

II. DA INSCRIÇÃO: 

2.1 As inscrições no Processo Seletivo Simplificado para residências universitárias, 

serão realizadas no período compreendido no dia 28 de março e 02 de abril de 2018. 
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III. DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA: 

3.1 Para a validação da inscrição do(a) candidato(a) as vagas destinadas a estadia 

provisória deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Foto 3x4 do candidato: (obrigatório) 

b) Requerimento Pessoal com a justificativa sobre a necessidade da permanência 

provisória; (obrigatório) 

c) Histórico escolar atualizado (quando for o caso); 

d) Cópia do CPF, RG e comprovante de endereço: (obrigatório)  

e) Cópias das 03 (três) últimas faturas de energia elétrica (dezembro de 2017– se 

estiverem em nome do candidato ou de seu responsável poderão servir como 

comprovante de residência): (obrigatório) 

 

IV. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: 

4.1 A seleção será realizada por meio da realização de entrevista com a equipe técnica. 

 

V. DA ENTREVISTA: 

5.1 A entrevista será realizada no dia 03 de abril às 8 horas na sede da DAE. 

5.2 Os candidatos deverão chegar ao local indicado com antecedência mínima de 30 

min. 

5.3 O não comparecimento no dia e horário previsto implicará, automaticamente, na 

desclassificação do candidato. 

  

VI. DO RESULTADO: 

6.1 O resultado do Processo Seletivo Simplificado para as Residências Universitárias 

será divulgado no dia 03 de abril de 2018 e será divulgado na página da DAE, sitio 

www.uern.br 

6.2 Os contemplados para as residências na cidade de Mossoró deverão comparecer à 

DAE, no dia 03 de abril de 2018, para receberem orientações e o encaminhamento 

para as Residências Universitárias. 

 

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

7.1 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Simplificado e que deseje vaga 

permanente deverá inscrever-se na seleção regida pelo Edital nº 01/2018-DAE/UERN. 

 

QUADRO DE DATAS: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

 

DATA 

Período de Inscrições 28 de março e 02 de abril de 2018 

Entrevista 03 de abril de 2018 

Divulgação do Resultado 03 de abril de 2018 

 

Mossoró-RN, 28 de março de 2018 

 

Erison Natecio da Costa Torres 

Diretor da Diretoria de Assistência Estudantil – DAE 

 


