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TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 002 / 2023 – PPGSS/UERN

O presente aditivo visa à alteração de  datas
do Processo Seletivo  para candidatos/as ao
Programa de Desenvolvimento da Pós-Gradu-
ação  (PDPG)  Pós-Doutorado  Estratégico
(EDITAL 16/2022 - CAPES), referente ao EDI-
TAL Nº 002 / 2023 – PPGSS/UERN.

A  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde  e  Sociedade
(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, o
TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº  002 /  2023 –  PPGSS/UERN,  referente à
alteração  de  datas  do  Processo  Seletivo  para  candidatos/as  ao  Programa  de
Desenvolvimento  da  Pós-Graduação  (PDPG)  Pós-Doutorado  Estratégico  (EDITAL
16/2022  -  CAPES).  Em  consequência,  ficam  alterados  os  itens  descritos  abaixo,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

2.2. A inscrição deverá ser feita via eletrônica (e-mail: selecaoppgss@mestrado.uern.-
br) pelo/a candidato/a no período de 10 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023.

3.1. A homologação preliminar das inscrições ocorrerá até o dia 02 de fevereiro de
2023, na página eletrônica do Programa, no endereço: https://propeg.uern.br/ppgss.

3.2. Poderão  ser  apresentados  recursos  aos  indeferimentos  das  inscrições  e/ou
apresentação de eventuais documentações que estejam faltando ou que se encontrem
incompletas  até  o  dia  03 de  fevereiro de  2023,  via  eletrônica  (e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br).

3.3. A homologação final das inscrições ocorrerá até o dia 07 de fevereiro de 2023 na
página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.

4.3. A realização da entrevista dos/as candidatos/as se dará no dia 08 de fevereiro de
2023, de forma REMOTA, a partir das 14h.

5.1. A divulgação do resultado preliminar ocorrerá até o dia 10 de fevereiro de 2023,
na página eletrônica do Programa, no endereço: https://propeg.uern.br/ppgss.

5.2. Poderão  ser  apresentados  recursos  ao  resultado  até  48  horas  após  a
divulgação  do  resultado  preliminar,  a  serem  enviados  via  eletrônica  (e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br) pelo/a candidato/a.

5.3. O resultado final da seleção ocorrerá até o dia 14 de fevereiro de 2023, na pági-
na eletrônica do Programa, no endereço: https://propeg.uern.br/ppgss e também no
Jornal Oficial da FUERN – JOUERN, no endereço: http://portal.uern.br/jouern.
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8. DO CALENDÁRIO

ETAPA DATA

Período de Inscrição 10 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023

Homologação preliminar das
inscrições

Até o dia 02 de fevereiro de 2023

Recursos aos indeferimentos das
inscrições

Até o dia 03 de fevereiro de 2023

Homologação final das inscrições Até o dia 07 de fevereiro de 2023

Entrevista dos/as candidatos/as 08 de fevereiro de 2023

Divulgação do resultado preliminar Até o dia 10 de fevereiro de 2023

Recursos ao resultado preliminar
Até 48 horas após a divulgação da

homologação preliminar das inscrições

Resultado final Até o dia 14 de fevereiro de 2023

Mossoró-RN, 25 de janeiro de 2023.
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