
 

 
 

 

EDITAL N°. 015/2013 – PPGL/UERN 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras do CAMEAM/UERN, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, regulamenta e divulga datas e horários de realização das entrevistas 

da seleção de bolsista para estágio pós-doutoral a ser realizado no Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL), em nível de Mestrado, do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), conforme dispõe o EDITAL nº 

012/2013, de 20 de novembro de 2013. 

 

 

1. DOS MODOS 

 

1.1. As entrevistas serão feitas por meio de videoconferência ou, havendo impossibilidade por parte do 

candidato, presencialmente. 

1.2. O candidato deve informar com antecedência por qual meio de entrevista optou através de correio 

eletrônico para o email mestrado.letras.pferros@gmail.com. 

1.3. As entrevistas por videoconferência serão feitas através do software “Skype”. 

1.4. Para a realização da entrevista por videoconferência o candidato deverá adicionar com 

antecedência o usuário “mestradopferros” nos contatos de sua conta do Skype. 

1.5. As entrevistas presenciais serão feitas na sede do PPGL, no endereço “Campus Avançado Prof.ª 

Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), BR 405, KM 153, Bairro Arizona, CEP 

59.900-000, Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte”. 

 

 

2. DAS DATAS E HORÁRIOS 

 

2.1. As entrevistas ocorrerão nas datas e horários especificados no quadro a seguir: 

 

Nº NOME DO CANDIDATO DATA HORÁRIO 

1 Carlos Augusto Bonifácio Leite 02/12/2013 10h 

2 Mona Lisa Bezerra Teixeira 02/12/2013 10h30min 

 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos deverão ser sanados através de contato por correio eletrônico 

com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras através do email 

manoelfreire05@yahoo.com.br. 

3.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste EDITAL só poderão ser feitas por meio de outro 

Edital. 

3.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL). 

   

Pau dos Ferros, 29 de novembro de 2013. 

Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras/UERN 
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