
 

 

EDITAL Nº 01/2022 – PROGEP/UERN - REMOÇÃO INTERNA DE SERVIDORES TÉCNICOS 

NO ÂMBITO DA UERN 

 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da 

PróReitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), Torna público o RESULTADO FINAL do 

processo de Remoção de Interna de servidores técnicos no âmbito da UERN, Edital nº 

01/2022 – PROGEP.  

 

1. DO RESULTADO  

 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Advogado 
Quantidade de vagas: 01 (uma) 
Setor de Destino: Núcleo de Prática Jurídica do Campus Avançado de Natal; 
 
Inscrição Candidato Nota Classificação  
01 – 01/2022 Karinne Bentes Abreu Teixeira Rebouças 6.0 1º 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA REMOÇÃO 

2.1. O(s) candidato(s) selecionado(s) dentro do limite das vagas terão o prazo de até 07 (sete) 

dias para enviar e-mail para o endereço remocaointerna@uern.br dando ciência no resultado 

do Edital. 

2.2. Ao dar ciência do resultado, o servidor acata e confirma sua remoção a qual implica na 

eventual perda de adicionais ou gratificações de função percebidas em razão da atual lotação 

do servidor a ser removido. 

2.3. Após recebimento da confirmação do servidor, a Progep tratará da emissão da Portaria de 

remoção, a ser publicada na edição subsequente do Jornal Oficial da FUERN – JOUERN. 

2.4. Publicada a portaria de remoção o servidor receberá Encaminhamento por parte da 

Diretoria de Pessoal da Progep e terá o prazo de até 30 dias para se apresentar ao novo setor 

de lotação, contados da data de publicação da portaria. 

2.5. O setor de lotação beneficiado pelo presente processo de remoção, deverá comunicar à 

Progep, por meio de Memorando SEI, a data de entrada em exercício do servidor removido 
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para que sejam feitas as atualizações cadastrais necessárias.  

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão integralmente por conta 

do servidor. 

3.2. Ao servidor removido por meio deste Edital, não será concedida nova remoção a pedido 

por, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, ressalvados os casos de remoção por motivo de saúde 

ou remoção ex officio.  

3.3. Durante o prazo estabelecido no item 2.4. o servidor permanecerá em atividade em seu 

setor de origem.  

3.4. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela comissão 

instituída. 

 

Mossoró/RN, 04 de Fevereiro de 2022 

 

Professor Wogelsanger Oliveira Pereira 
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas 
Portaria nº 1386/2021-GP/FUERN 

 

Comissão responsável pela coordenação do processo de remoção interna - Portaria nº 1/2022-

GP/FUERN: 

Aline Cristiani de Carvalho Gomes Guimarães 

Janssen Klauss Dias do Nascimento Dias e Xavier 

Lidiane Morais Fernandes, matrícula  

Ana Angélica do Nascimento Nogueira 


