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Edital nº 011/2016 – PROEG 

(ADITIVO AO EDITAL Nº 029/2015 – COMPERVE E AO EDITAL N° 004/2016 - PROEG) 

 

 A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, considerando os Editais nº 029/2015 – PROEG, de 26 de outubro de 2015 e o Edital 

nº 004/2016 - PROEG, de 06 de janeiro de 2016, que alterou as datas da matrícula curricular dos 

candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para ingresso no segundo semestre 

letivo de 2015 nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN. 

 

 

RESOLVE ATRAVÉS DESTE ATO: 

 

1. Alterar a data de publicação do edital mencionado no item 3 do Edital nº 029/2015 – PROEG, de 

26 de outubro de 2015 e aditivado pelo Edital nº 004/2016 – PROEG, de 6 de janeiro de 2016, 

previsto para o dia 25 de janeiro de 2016, relativo à manifestação de interesse na ocupação de 

vagas remanescentes para os cursos do segundo semestre letivo de 2015, via cadastro de 

suplência reserva dos candidatos do SiSU 2015/UERN. 

1.1. Os candidatos de suplência reserva do SiSU 2015/UERN, aptos a manifestar o interesse na 

ocupação de vagas remanescentes, são todos aqueles classificados e não convocados nas relações 

da terceira e quarta chamadas do SiSU 2015/UERN para ocupação de vaga, classificados pelos 

Editais nº 7/2015 – COMPERVE, de 25 de fevereiro de 2015 e nº 11/2015 – COMPERVE, de 23 de 

março de 2015 respectivamente, e que manifestaram interesse por vaga em ambas chamadas e os 

que ainda não foram classificados em nenhum dos editais anteriores. 

2. A nova data para divulgação do referido edital será no dia 02 de fevereiro de 2016. 

 

 

Mossoró, 25 de janeiro de 2016  

 

 
Prof.ª Dra. Inessa da Mota Linhares de Vasconcelos 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
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