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Edital Nº 78/2017-PROEG 

(Aditivo ao Edital nº 056/2017 - PROEG) 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), no uso de suas atribuições acadêmicas e administrativas, torna 

pública a alteração no subitem 1.3 e no subitem 1.4, ambos constantes no item 1 do Edital nº 

056/2017 – PROEG. 

 

NOS SUBITENS 1.3 E 1.4 DO ITEM 1 DO EDITAL Nº 056/2017 – PROEG, ONDE SE 

LÊ: 

 

1.3. A publicação de nova chamada nas condições explicitadas 

no subitem 1.2 deste edital, será no dia 30 de novembro de 

2017, sempre na condição da existência de vagas. 

1.4. A lista com os candidatos classificados do cadastro de 

suplência reserva, aptos a reconfirmarem sua inscrição em 

lista de interesse por vaga em sétima chamada, será divulgada 

na data especificada no subitem 1.3 deste edital. 

 

LEIA-SE: 

1.3. A publicação de nova chamada nas condições explicitadas 

no subitem 1.2 deste edital ocorrerá em data a ser definida pela 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG, sempre na 

condição da existência de vagas. 

1.4. A lista com os candidatos classificados do cadastro de 

suplência reserva aptos a reconfirmarem sua inscrição em 

lista de interesse por vaga em sétima chamada, será divulgada 

no portal da UERN (portal.uern.br) e no endereço eletrônico 

da UERN/SiSU (http://www.uern.br/sisu), devendo o candidato 

acompanhar a publicação da referida lista. 

 

 

http://www.uern.br/
mailto:proeg@uern.br
http://www.uern.br/sisu


2  

Este aditivo passa a fazer parte do Edital nº 056/2017 – PROEG, mantendo-se todas as 

demais disposições nele constantes e não alteradas pelo presente documento.  

 

Gabinete da Pró-Reitora, aos 30 dias do mês de novembro de 2017. 

 

 
Profª Drª Francisca Maria de Souza Ramos Lopes 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação  
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