
 

 

EDITAL Nº 19/2019 – PROGEP/UERN – REMOÇÃO INTERNA DE SERVIDORES TÉCNICOS 
NO ÂMBITO DA UERN - CONVOCAÇÃO 

 

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

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), 

Considerando o Processo nº 4422/2019-UERN, referente a Consulta Jurídica 

acerca da remoção interna de servidores técnicos, com parecer favorável da Assessoria 

Jurídica; 

Considerando o resultado final do Edital nº 19/2019-PROGEP, divulgado em 12 

de dezembro de 2019 e prorrogado até 12 de dezembro de 2020; 

Considerando a exoneração da servidora Vânia Juçara da Silva, matrícula nº 

8186-8, ocupante do cargo de Agente Técnico Administrativo, lotada na Direção do Campus 

Avançado de Natal, conforme Portaria nº 693/2020 – GP/FUERN, publicada do Diário Oficial nº 

14.735; 

Considerando a existência de servidor na lista de selecionados para o cargo de 

Agente Técnico Administrativo; 

RESOLVE 

Tornar pública a CONVOCAÇÃO do candidato aprovado no Processo de seleção 

para remoção interna de servidores no âmbito da UERN – Edital nº 19/2019 - PROGEP. 

 

1- DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

O(A) candidato(a) aprovado(a) será convocado(a) pela PROGEP através da 

publicação do presente Edital no Jornal Oficial da FUERN, bem como, por meio pelo Portal da 

UERN.  

É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a observância da convocação a ser 

realizada pelos meios de divulgação oficiais, como Portal da UERN. 

2 – DA CONVOCAÇÃO  

O(A) candidato(a) aprovado(a), abaixo listado(a), deverá enviar e-mail para: 

assessoria.progep@uern.br, das 07:00hs do dia 12/12/2020 até às 23:59hs do dia 18/12/2020 
informando se aceita a remoção para a qual está sendo convocado. 



 
 

p. 2 
 

Após aceite por parte do servidor convocado, será emitida Portaria de remoção e 

confeccionado o encaminhamento do mesmo ao novo setor de lotação. 

O servidor removido terá até 30 (trinta) dias, contados da publicação da Portaria 

de remoção, para apresentar-se à Direção do Campus Avançado de Natal para início do 

exercício. 

Durante o prazo acima estabelecido, o servidor deverá permanecer em atividade 

em seu setor de origem.  

 

3 – DOS APROVADOS E CONVOCADOS 

 
Cargo: TNM Auxiliar Administrativo 

Nome: EDILZA MOREIRA FORMIGA 
 

Mossoró/RN, 11 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Jessica Neiva de Figueiredo Leite Araújo 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
Portaria nº 0210/2019 – GR/UERN 


