
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECONOMIA – PPE

EDITAL Nº 01/2021 – PPE/DEC/UERN

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte torna público, pelo presente Edital, o processo de inscrição e
seleção para o Mestrado Acadêmico em Economia.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. Poderão  participar  do  processo  seletivo  candidatos  Portadores  de  Diploma  de  Curso

Superior,  fornecido  por  cursos  autorizados  pelo  MEC,  ou  concluintes  de  cursos  de
Graduação que comprovem titulação no ato da matrícula.

1.2. O candidato(a) que participar da seleção também estará concorrendo a bolsa de estudos
(CAPES, CNPq, FAPERN, e outras) dentro da disponibilidade de oferta das mesmas.
Entretanto, a seleção do(a) candidato(a) não implica em compromisso de concessão de
bolsa por parte do programa.

2. DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas 4 (quatro) vagas para ingresso no Curso de Mestrado Economia. As

vagas serão distribuídas da seguinte forma: ampla concorrência, 1 (uma) vaga; pessoas
com deficiência, 1 (uma) vaga; pretos pardos e indígenas, 1 (uma) vaga; servidor técnico-
administrativo do quadro efetivo da UERN, 1 (uma) vaga.

2.2. Não havendo candidatos aprovados dentro das vagas previstas nas cotas para pessoas
com deficiência, negros, pardos e indígenas e servidores técnico-administrativo, as vagas
serão remanejadas para a ampla concorrência.

2.3. Os  candidatos  às  vagas  previstas  nas  cotas  para  pessoas  com deficiência,  negros,
pardos  e  indígenas,  concorrerão,  concomitantemente,  às  vagas  destinadas  à  ampla
concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

2.4. Poderão  concorrer  à  vaga  institucional,  os  servidores  técnico-administrativos  da
UERN  que  apresentem  declaração  emitida  pela  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  -
Progep, de que preenchem os seguintes requisitos: I) ser servidor do quadro permanente,
ativo, e em efetivo exercício na UERN; II) Ter sido aprovado em estágio probatório; III)
Apresentar Termo de Compromisso (anexo VI deste Edital) devidamente preenchido.

2.5. No ato da inscrição o(a) candidato(a) indicará a categoria na qual pretende concorrer a
uma vaga, não podendo optar por mais de uma categoria de reserva de vaga.

2.6. Não há obrigatoriedade,  por parte do Programa de Pós-Graduação em Economia –
PPE, do preenchimento total do número de vagas ofertadas no Processo Seletivo 2021.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão feitas pelos interessados, exclusivamente via e-mail do Programa –

ppeselecao2021@gmail.com – no período de 24 de março de 2021, a partir  das 08:00
horas, até às 23 horas e 59 min de 02 de abril de 2021.

3.2. Serão aceitas inscrições de candidatos:
a) Portadores de diploma de Cursos de graduação obtido em Instituições Brasileiras

de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC.
b) Portadores de diploma de graduação de instituições estrangeiras, convalidado por

Instituições Brasileiras de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC.
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c) Estudantes que estejam matriculados nos últimos dois semestres dos respectivos
cursos de graduação, os quais deverão comprovar a titulação no ato da matrícula.

3.3. No  ato  da  inscrição,  o  candidato  deverá  anexar  ao  e-mail  remetido  ao  Programa
(ppeselecao2021@gmail.com) os seguintes documentos digitalizados:

a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição,  no valor de R$ 100,00 (cem
reais), a ser depositado nominalmente,  ou por transferência bancária,  em conta
corrente de nº. 7554-X, agência 4687-6, Banco do Brasil (UERN/MESTRADO
EM ECONOMIA, CNPJ: 08.258.295/0001-02).

b) Não será aceito o pagamento via depósito por envelope em autoatendimento.
c) Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I).
d) 01 (uma) fotografia 3x4 recente.
e) Cópia  do  Diploma  de  Graduação,  reconhecido  ou  revalidado  (somente  para

candidatos  estrangeiros  e/ou  diplomas  obtidos  no  exterior)  pelo  MEC  ou
declaração/certidão  de  conclusão  do  curso  ou  comprovante  que  o  substitua
(concluintes  poderão  apresentar  declaração  do  órgão  competente,  devendo  o
mesmo comprovar a titulação no ato da matrícula).

f) Cópia do histórico escolar da graduação.
g) Cópia do RG e CPF. No caso de estrangeiros, o documento oficial do estrangeiro

no Brasil e visto de permanência no Brasil.
h) Cópia de documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, no

caso de candidato brasileiro do sexo masculino.
i) Cópia de documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais, no

caso de candidato brasileiro.
j) 01 (uma) cópia do Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br).
k) Serão indeferidas solicitações de inscrições em que estejam faltando documentos,

quaisquer que sejam, dos listados no (a)-(j) deste Edital.
l) Só será admitido o pagamento da taxa de inscrição no período referido no item

(3.1) deste Edital.  O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se
constituem  documento  comprovante  de  pagamento  do  valor  de  inscrição.  O
candidato  deverá  guardar  consigo,  até  a  homologação  das  inscrições,  o
comprovante  de  pagamento  como  suficiente  instrumento  de  comprovação  de
pagamento da inscrição.

m) Aos  servidores  integrantes  do  quadro funcional  da  Fundação Universidade  do
Estado do Rio  Grande do Norte  (FUERN) será concedida  isenção da taxa de
inscrição, nos termos da Resolução n. 5/2008-CD/FUERN. Para fazer  jus  a este
direito,  o  candidato  deverá  anexar  comprovante  de  vínculo  com  a  FUERN
(Contracheque ou Certidão de Vínculo emitida pela Plataforma Íntegra).

n) Em nenhuma situação haverá devolução do valor referente ao pagamento da taxa
de inscrição.

o) A conferência da documentação referida no item (3.3), alíneas (a)-(j), no ato da
inscrição, não isenta o candidato da responsabilidade por eventual falta ou não
adequação de documentos que impliquem no indeferimento da inscrição.

p) Ao efetuar a sua inscrição, o candidato declara ciência e concordância com os
termos deste Edital.
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q) Todas  as  informações  prestadas  pelo  candidato,  ao  inscrever-se  no  Processo
Seletivo 2021 do Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE, serão de sua
inteira responsabilidade.

3.4. Os candidatos inscritos em uma das modalidades do sistema de cotas devem observar:
a) O candidato  inscrito  na  modalidade  de  reserva  de  vagas  para  pessoas  negras,

pardas e indígenas, deverá apresentar uma autodeclaração de negros, pardos ou
indígenas (ANEXO II deste Edital).

b) O  candidato  inscrito  na  modalidade  de  reserva  de  vagas  para  pessoas  com
deficiência deve apresentar uma autodeclaração (ANEXO III deste Edital).

c) Os  portadores  de  deficiência  deverão,  através  do  ANEXO  IV,  indicar  as
condições necessárias a realização da prova.

d) Declaração de vínculo para candidatos vinculados à FUERN (Contracheque ou
Certidão de Vínculo emitida pela Plataforma Íntegra) e Termo de Compromisso
(ANEXO VI deste Edital).

e) Candidatos(as) inscritos(as) no processo seletivo na categoria  de Cotas Étnico-
Raciais  poderão  passar,  a  qualquer  momento,  por  procedimento  de
heteroidentificação  realizado  pela  UERN,  obedecendo  as  regras  e  termos
preconizados  na  Resolução  nº  005/2020-CONSEPE/UERN  e  na  Resolução  nº
073/2020 -  CONSEPE,  com o objetivo de  confirmar  a  condição  alegada pelo
candidato.

f) Os candidatos (as) inscritos (as) na modalidade de reserva de vagas para Pessoas
com  Deficiência,  poderão  passar,  a  qualquer  momento,  por  Junta
Multiprofissional  da  UERN,  para  atestar  a  condição  característica  desta
modalidade,  obedecendo  as  regras  e  termos  preconizados  na  Resolução  nº
073/2020 – CONSEPE.

3.5. Candidatos Portadores de Deficiência
a) O candidato com deficiência poderá optar por concorrer à vaga em conformidade com

este Edital, desde que manifeste esse interesse no ato da inscrição.
b) As  pessoas  com  deficiência,  caso  necessitem  de  condições  especiais  para  se

submeterem às  etapas  de avaliação previstas  neste  Edital,  deverão solicitá-las  por
escrito,  no  ato  da  inscrição,  justificando  os  motivos  de  sua  solicitação  conforme
formulário para SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS para realização da
prova (Anexo IV).

c) As pessoas com deficiência que, no ato da inscrição, não declararem esta condição,
conforme o item anterior, não poderão recorrer em favor de sua situação.

d) As  pessoas  com  deficiência  participarão  do  processo  seletivo  em  igualdade  de
condições  com os demais  candidatos,  no que se refere às etapas das avaliações  e
critérios de aprovação, ao horário e ao local de realização das etapas de seleção e à
nota mínima exigida para os demais candidatos.

e) Para efeito deste edital,  são consideradas condições especiais:  fiscal ledor, escriba,
auxílio de intérprete/tradutor em libras.

f) Para o candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para pessoas com
deficiência,  é  preciso  que  seja  apresentado  laudo  médico,  com  exames
comprobatórios,  atestando  a  condição  característica  desta  modalidade,  e  deverá  o
candidato ser encaminhado para avaliação por junta multiprofissional da UERN, antes
da  efetuação  da  matrícula,  em  data,  local  e  horário  que  serão  informados  pela
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secretaria do Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE, após agendamento
com a equipe médica.

g) Na  desistência  de  candidatos  com  deficiência,  as  vagas  que  lhes  são  destinadas
deverão,  prioritariamente,  ser  ocupadas  por candidatos  pertencentes  a  este  mesmo
sistema de reserva de vagas, obedecendo-se à ordem decrescente de classificação.

3.6.  Candidatos Autodeclarados Negros, Pardos ou indígenas
a) A  autodeclaração  dos  candidatos  será  realizada  no  ato  da  inscrição  no  processo

seletivo.
b) A autodeclaração do candidato, de que é negro/pardo, goza da presunção relativa de

veracidade e será confirmada por meio do Procedimento de Heteroidentificação e, no
caso do indígena, da apresentação de documentos.

c) O procedimento de Heteroidentificação deverá ser realizado a qualquer momento pela
UERN,  obedecendo  as  mesmas  regras  e  termos  preconizados  na  Resolução  nº
05/2020-CONSEPE.

d) Para o candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Indígenas, é
preciso que seja apresentada, no ato da matrícula, cópia do Registro Administrativo
de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida
pelo  grupo  indígena,  reconhecido  pela  Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI,
assinada por liderança indígena local.

e) Os  candidatos  inscritos  na  categoria  de  Cota  Étnico-Racial  concordaram  em  se
submeter ao Procedimento de Heteroidentificação.

f) Considera-se  Procedimento  de  Heteroidentificação  a  confirmação  por  terceiros  da
condição autodeclarada pelo candidato.

g) O Procedimento de Heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros será
fundamentado exclusivamente no critério fenotípico.

4. DA MATRÍCULA
4.1. No ato da matrícula, conforme o caso, o candidato deverá apresentar os documentos

originais exigidos no ato inscrição, descritos no item (3.3), alíneas (a) a (j).
4.2. A matrícula  no curso deverá  ser feita  pelo interessado,  conforme procedimentos  a

serem divulgados  por  Edital  de  Matrícula  a  ser  lançado  posteriormente  na  página  do
Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE.
a) A admissão dos candidatos selecionados para o curso de Mestrado em 2021 somente

se concretizará pelo seu registro de matrícula na Secretaria de Pós-Graduação.
b) O candidato que não realizou a entrega do diploma de Graduação no ato da inscrição

deverá apresentá-lo no ato da matrícula.
c) O candidato que não apresentar o diploma citado no item anterior não poderá realizar

a matrícula.
d) A não realização da matrícula acarretará a desclassificação do candidato, cabendo à

coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Economia  –  PPE,  convocar  o
próximo  da  lista  na  ordem  de  classificação,  concedendo-se  prazo  para
comparecimento, mediante edital.

4.3. Para os candidatos  aprovados na Cota Étnico-Racial,  na modalidade  autodeclarado
preto e pardo, deverá apresentar o documento que comprova sua característica, emitido
pela Comissão de Heteroidentificação da UERN.
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4.4. No ato da matrícula,  o candidato  inscrito  na modalidade  de reserva de vagas para
Pessoas  com deficiência,  deve  apresentar  laudo médico,  com exames  comprobatórios,
atestando  a  condição  característica  desta  modalidade  e  a avaliação  da  Junta
Multiprofissional.

4.5. No ato da matrícula,  o candidato  inscrito  na modalidade  de reserva de vagas para
indígena,  deve apresentar cópia do Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de
Índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido
pela Fundação Nacional do Índio – Funai, assinada por liderança indígena local.

4.6. No ato da matrícula, os servidores técnico-administrativos da UERN devem apresentar
declaração emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep, de que preenchem os
seguintes requisitos:  I. Ser servidor do quadro permanente, ativo, e em efetivo exercício
na  UERN;  II.  Ter  sido  aprovado  em  estágio  probatório;  III.  Apresentar  Termo  de
Compromisso devidamente preenchido (Anexo VI deste Edital).

5. DA SELEÇÃO
5.1. A  seleção  será  constituída  de  prova  escrita  de  Macroeconomia,  Microeconomia,

Matemática  e  Estatística/Econometria,  cujos  conteúdos  programáticos  e  bibliografias
podem ser consultados no ANEXO VII.

5.2. Em cada matéria, a prova terá 7 (sete) questões, sendo 5 (cinco) de múltipla escolha e
duas (2) questões discursivas com resposta numérica.

5.3. Cada questão de múltipla escolha vale 1 (um) ponto e cada questão discursiva vale 2,5
(dois e meio) pontos.

5.4. A prova escrita terá caráter classificatório.
5.5. A classificação dar-se-á pelo número de pontos obtidos pelo candidato.
5.6. Os  critérios  de  desempate  seguirão  a  seguinte  ordem:  maior  saldo  na  prova  de

Economia, maior saldo na prova de Métodos Quantitativos e maior idade.
5.7. Será considerado aprovado o candidato que obtiver maior pontuação dentro do número

de vagas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Economia.
5.8. O candidato aprovado e classificado fora do número de vagas permanecerá em lista de

suplência, podendo ser convocado para a vaga disponível a qual se inscreveu, caso não
sejam preenchidas todas as vagas no período de matrícula;

5.9. A lista de suplência terá validade de até 30 dias a contar da data de homologação das
matrículas.

6. DAS PROVAS 
As provas ocorrerão no dia  19 de abril  de 2021, das 8h às 12h, de forma remota

síncrona através do Google Meet, com o uso de Formulário Google.
6.1. A prova de Macroeconomia terá 7 (sete) questões, 5 (cinco) de múltipla escolha e

duas discursivas com resposta numérica.
6.2. A prova de Microeconomia terá 7 (sete) questões, 5 (cinco) de múltipla escolha e

duas discursivas com resposta numérica.
6.3. A prova de Matemática terá 7 (sete) questões, 5 (cinco) de múltipla escolha e duas

discursivas com resposta numérica.
6.4. A prova de Estatística/Econometria  terá  7 (sete) questões,  5 (cinco)  de múltipla

escolha e duas discursivas com resposta numérica.
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7. DO CRONOGRAMA
ETAPA DATA
Publicação do Edital 19/03/2021
Prazo para Impugnação do Edital 20/03/2021 a 22/03/2021
Inscrições 24/03/2021 a 02/04/2021
Homologação das Inscrições e dos Pedidos de Atendimentos
Especiais

05/04/2021

Prazo  para  Recurso  à  Homologação  das  Inscrições  e  dos
Pedidos de Atendimentos Especiais

06/04/2021 a 07/04/2021

Resultado do Recurso à  Homologação das Inscrições  e  dos
Pedidos de Atendimentos Especiais

09/04/2021

Envio de link do Google Meet para realização da prova 15/04/2021
Prova Escrita 19/04/2021
Resultado Preliminar 21/04/2021
Prazo para Recurso ao Resultado Preliminar 22/04/2021 a 23/04/2021
Resultado do Recurso ao Resultado Preliminar 26/04/2021
Resultado Final 28/04/2021

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA REMOTA
8.1. As provas para seleção da turma 2021 do Programa de Pós-Graduação – PPE serão

realizadas de forma remota síncrona, através da plataforma Google Meet, com a aplicação
de um formulário do Google.

8.2. Ao fazer  inscrição  e  ter  sua  inscrição  homologado  pela  comissão  de  seleção  para
turma 2021, o candidato será inscrito em uma sala de aula virtual do Google Sala de Aula
(Classroom).

8.3. É de inteira  responsabilidade do candidato fazer uma conta no Google,  bem como
providenciar a instalação, caso necessário, do Google Meet e do Google Sala de Aula
(Classroom), ferramentas necessárias à realização da prova.

8.4. O candidato deverá estar conectado à plataforma Google Meet, no mínimo 30 (trinta)
minutos antes do início da prova.

8.5. Ao  entrar  na  sala  o  candidato  deverá  portar  documento  de  identificação  válido,
registro  de  identidade  (RG)  ou  carteira  nacional  de  habilitação  (CNH),  para
reconhecimento através de aproximação da câmera.

8.6. O Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE utilizará o e-mail cadastrado pelo
candidato no ato da inscrição para comunicar informações que se tornem necessárias para
a realização da prova remota.

8.7. É de inteira responsabilidade do candidato consultar com regularidade a sua caixa de
e-mail  e  o  site  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Economia  –  PPE
(http://propeg.uern.br/ppe/default.asp?item=ppe-noticias)  para  manter-se  atualizado  das
etapas do processo seletivo.

8.8. Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a realização da prova em horário diferente
do estabelecido neste Edital.

8.9. O candidato  deverá  preparar  previamente  ambiente  adequado para  a  realização  da
prova, de maneira que possa ficar isolado de outras pessoas durante a prova.
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8.10. É de responsabilidade do candidato a leitura e aceite das instruções para a realização
da prova e a garantia da conectividade com a internet durante a sua realização. O acesso à
internet  é pré-requisito para a realização da prova do exame e de responsabilidade do
candidato.

8.11. O Programa de Pós-Graduação em Economia – PPE, não se responsabiliza por quedas
de conexão e de energia que impossibilitem a realização das provas remota síncrona.

8.12. É de responsabilidade do candidato o acesso a computador desktop ou notebook para a
realização das provas remota síncrona, com especificações técnicas adequadas.

8.13. O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Economia  –  PPE  não  se  responsabiliza  por
quaisquer  situações  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,
congestionamento  das  linhas  de  comunicação,  bem  como  por  outros  fatores  que
impossibilitem realização da prova remota síncrona.

8.14. Será solicitado que o candidato aproxime o documento da câmera para identificação e
que o candidato olhe para câmera para identificação.

8.15. Durante a realização da prova, a câmera e o microfone devem permanecer ligados.
8.16. O  fiscal  de  prova/monitor  virtual  poderá  solicitar,  caso  julgue  adequado,  que  os

candidatos desliguem os seus microfones, mantendo as câmeras ligadas.
8.17. Durante  a  realização  das  provas  não será permitido  o uso de  fones  de  ouvido de

nenhuma espécie.
8.18. Recomenda-se que o candidato feche todas as páginas da web não relacionadas com o

exame.
8.19. O fiscal de prova/monitor virtual poderá solicitar a qualquer momento que o candidato

olhe para a câmera para conferir a identificação facial.
8.20. Não será permitido ao candidato fazer a prova remota síncrona usando gorro/touca,

casaco com capuz, boné ou fones de ouvido.
8.21. Durante a realização das provas somente será autorizada a saída do candidato após a

autorização do fiscal da prova, por meio do chat online.
8.22. Recomenda-se  que  os  candidatos  mantenham ao  alcance  das  mãos,  água  e  algum

alimento que pretendam consumir durante a realização prova.
8.23. Ao ingressar na plataforma Google Meet para realizar a prova, o candidato não poderá

utilizar telefone celular e equipamentos eletrônicos além do utilizado para realização da
prova, sob pena de eliminação do processo seletivo.

8.24. No dia 15 abril de 2021 o candidato irá receber um convite com um link para seção de
realização da prova.

8.25. Caso não receba o convite, o candidato deverá procurar a  Comissão de Seleção para
resolver o problema através do e-mail (ppeselecao2021@gmail.com).

9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

9.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos deste Edital no prazo estabelecido no
cronograma do item 7.

9.2. Só  serão  aceitos  pedidos  de  impugnação  devidamente  fundamentados,  com  a
indicação precisa do dispositivo deste edital questionado.

9.3. Serão admitidos recursos das seguintes fases do processo de seleção: a) homologação
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das inscrições; b) pedidos de atendimentos especiais c) resultado preliminar do processo
seletivo.

9.4. As impugnações e recursos relacionados ao presente edital deverão ser entregues via
e-mail  (ppeselecao2021@gmail.com) por  peticionamento  direcionado  à  Coordenação
(Anexo  V),  na  data  definida  em  cronograma  para  cada  etapa  do  processo  seletivo,
devidamente assinado a punho e escaneado.

9.5. O  comprovante  de  recebimento  do  recurso  será  confirmado  via  e-mail:
(ppeselecao2021@gmail.com). O candidato que não receber esse retorno deverá entrar em
contato com a secretaria do Programa.

9.6. Serão rejeitados, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo.
9.7. Os resultados dos pedidos de recursos serão divulgados na página do Programa de

Pós-Graduação  em  Economia  (http://propeg.uern.br/ppe/default.asp?item=ppe-noticias),
em data previamente estabelecida no Cronograma deste edital, item 7.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Recomenda-se que o candidato acesse o Google Meet com a antecedência mínima de

30 (trinta) minutos.
10.2. Será excluído do Processo Seletivo 2021 o candidato que, ativa ou passivamente, for

encontrado praticando qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante
a realização de qualquer etapa do processo seletivo.

10.3. Ao  inscrever-se  no  Processo  Seletivo  2021  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Economia – PPE/UERN, o candidato declara ciência e concordância com o Regimento
Geral e Estatuto da UERN, com o Regimento do Programa, da Proposta Pedagógica do
Curso, com as exigências da CAPES e com as normas deste Edital.

10.4. A  qualquer  tempo,  poder-se-á  anular  a  inscrição,  etapas  e  matrícula  caso  seja
verificada  a  falsidade  em  qualquer  declaração  e/ou  irregularidade  nas  provas  ou  em
documentos apresentados.

10.5. O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Economia  –  PPE,  não  se  responsabiliza  por
possíveis  dificuldades  encontradas  pelos  candidatos  durante  as  etapas,  por  quaisquer
motivos  de  ordem  técnica  dos  equipamentos  eletrônicos,  falhas  de  comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do participante e/ou
outros  fatores  que  impossibilitem a  transferência  de  dados.  É  de  responsabilidade  do
participante  encontrar  as  ferramentas  e  equipamentos  necessários  à  participação  e  à
estabilidade da comunicação durante as etapas do processo.

10.6. Os atos relativos  ao processo seletivo para o Curso de Mestrado em Economia do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Economia  –  PPE,  serão  publicados  na  página  do
Programa  (http://propeg.uern.br/ppe/default.asp?item=ppe-noticias) bem como no Jornal
Oficial  da  Fundação  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  –
JOUERN(http://portal.uern.br/jouern/)

10.7. Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Seleção,  com
consulta direta à Coordenação do Programa de Pós-Graduação – PPE, ao Colegiado do
Programa e, caso necessário, à Assessoria Jurídica da UERN.
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ANEXO II – FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO - PRETOS,
PARDOS OU INDÍGENAS

ANEXO III – AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

ANEXO V – FORMULÁRIO PADRÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 
TÉCNICOADMINISTRATIVO COM VAGA INSTITUCIONAL DE PROGRAMA 
STRICTO SENSU

ANEXO VII – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
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