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utilização da Lista de Espera, de acordo com as orientações 
contidas neste Edital.
1.2 – Os candidatos constantes no ANEXO ÚNICO deste 
Edital, fazem parte da Lista de Espera do Processo Seletivo 
de Vagas Iniciais SISU/UERN 2022 e estão aptos a declarar 
interesse pelas Vagas Remanescentes.
1.3 – O candidato, mesmo constante na Lista de Espera 
que não declarar o interesse por Vaga Remanescente, 
de acordo com o previsto no item 2.1 deste Edital, estará 
automaticamente eliminado do Processo de Seleção de 
Vagas Iniciais SISU/UERN 2022. 
1.4 – A ocupação das vagas obedecerá a ordem de 
classificação obtida pelos candidatos no certame, 
considerando sua respectiva categoria de inscrição (Cota 
Social, Pessoa com Deficiência ou Não Cotista), e não gera, 
para os demais candidatos inscritos na lista de interesse 
por Vaga Remanescente, nenhuma garantia de direito de 
ocupação desta, no presente ou no futuro. 

2. DA INSCRIÇÃO EM LISTA DE INTERESSE POR VAGA
2.1 – A declaração de interesse por vaga deverá ser 
realizada pelo candidato, no período de 11 de abril de 
2022, a partir das 9h00min, até às18h00min do dia 29 de 
abril de 2022, através do preenchimento do formulário 
on-line (Declaração de Interesse por Vaga Remanescente 
da Terceira Chamada – SiSU/UERN 2022), disponível 
no site www.uern.br/sisu (*A UERN não disponibilizará 
equipamento para tal fim).

3. DO CADASTRO INSTITUCIONAL E  DA MATRÍCULA 
CURRICULAR
3.1 – Os candidatos que declararem interesse por Vaga 
Remanescente e estiverem classificados dentro do número 
de vagas oferecidas serão convocados para realizar o 
Cadastro Institucional e a Matrícula Curricular na UERN.
3.2 – A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG 
publicará no dia 06 de maio de 2022, no portal da UERN 
(www.uern.br) e no site do SiSU UERN (www.uern.br/
sisu), edital contendo o resultado da Terceira Chamada 
e informará os aprovados acerca dos procedimentos 
para realização do Cadastro Institucional e da Matrícula 
Curricular.
3.3 – O candidato que não realizar o Cadastro Institucional 
e a Matrícula Curricular será automaticamente eliminado 
do Processo Seletivo de Vagas Iniciais SiSU/UERN 2022, e 
perderá o direito à vaga.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Serão incorporados ao presente Edital, para 
todos os efeitos, quaisquer editais e/ou comunicados 
complementares pertinentes ao presente certame que 
vierem a ser publicados no Portal da UERN (www.uern.br) e 
no endereço eletrônico do SiSU/UERN (www.uern.br/sisu).
4.2. Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes ao Processo Seletivo de Vagas 
Iniciais SiSU/UERN 2022, os quais serão publicizados no 
Portal da UERN (www.uern.br) e no endereço eletrônico do 
SiSU/UERN (www.uern.br/sisu).

Mossoró/RN, 08 de abril de 2022
Prof. Ma. Fernanda Abreu de Oliveira
Pró-reitora de Ensino de Graduação

ANEXO
LINK: ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS 
A DECLARAR INTERESSE EM VAGA DA TERCEIRA CHAMADA 
DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS INICIAIS SiSU/UERN 
2022

PROPEG

Instrução Normativa - SEI Nº 3, 
de 01 de abril de 2022 - DCU/DPG/
PROPEG 

Estabelece normas para realização de bancas 
examinadoras de mestrado, de doutorado e de pós-
graduação lato sensu, com participação remota de 
examinadores no âmbito da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação, da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 24°, §1° 
do Estatuto da UERN,
Considerando o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu da UERN, Resolução Nº 006/2020 
– CONSEPE, Capítulo VII. 
Considerando a necessidade da Diretoria de Pós-Graduação 
de sistematizar os procedimentos administrativos e, 
desta forma, contribuir para eficácia/eficiência da rotina 
de trabalho em atendimento às demandas  junto aos 
programas de pós-graduação;
Considerando a necessidade de padronizar os 
procedimentos técnicos e administrativos inerentes 
à composição de bancas examinadoras de mestrado, 
doutorado e pós-graduação lato sensu;
Considerando  o constante dos autos do processo nº 
04410103.000108/2022-41,
 
RESOLVE: 
Art. 1° – Disciplinar, nos casos em que as circunstâncias 
determinarem, a realização de bancas examinadoras de 
cursos de mestrado, doutorado e pós-graduação lato sensu, 
com a participação remota e síncrona de examinadores(as), 
sendo respeitados os preceitos do Regulamento Geral 
dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UERN, 
Resolução Nº 006/2020 – CONSEPE, Resolução Nº 032/2021 
- CONSEPE, bem como as especificidades contidas nos 
Regimentos Internos dos Programas e Cursos de Pós-
Graduação.
§ 1º. Para a realização da banca examinadora, parcial ou 
totalmente, remota é necessário que todos os membros 
estejam com acesso à internet, e deve tratar de uma das 
seguintes situações:
a) exame de qualificação de Pós-Graduação stricto sensu;
b) defesa de dissertação de mestrado;
c) defesa de tese de doutorado; ou
d) defesa de trabalhos finais dos cursos de Pós-Graduação 
lato sensu.
§ 2º A realização da banca, parcial ou totalmente remota, 
poderá ser realizada da seguinte forma, a saber:
a) sistemas de web-conferência;
b) videoconferência;
c) plataformas eletrônicas aprovadas pelo Colegiado do 
Programa de Pós-graduação; e
d) suportes eletrônicos equivalentes.
§ 3º Cada examinador(a) que estiver na condição 
remota deverá emitir o seu parecer relativo ao trabalho 
apresentado, em documento assinado eletronicamente, a 
ser encaminhado ao presidente da respectiva banca para 
fins de registro de sua participação na sessão de defesa.
§ 4º. O(a) presidente da banca examinadora e aos 
membros, quando estiverem na condição remota, deverão 
adotar uma das formas abaixo para fins de assinatura dos 
documentos finais gerados:
1. Para docentes da UERN: Assinatura eletrônica, por meio 
do Certificado Pessoal da Infraestrutura de Chaves Públicas 
para Ensino e Pesquisa (ICPEdu), da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP).
2. Para docentes externos à UERN: assinaturas eletrônicas 
geradas em plataformas ou sistemas externos.
3. Na inexistência de dispositivo de assinatura eletrônica, 
por parte de um dos membros externos à instituição, serão 
aceitas assinaturas digitalizadas. Entretanto, o arquivo 
deverá ser enviado ao presidente da banca e este inserirá a 
sua assinatura eletrônica para fins de autenticidade.

Art. 2°. Obedecidos os formatos de cada Programa de Pós-
Graduação, na ATA de aprovação do trabalho DEVERÃO 
conter as seguintes observações: a) Que a banca foi 
realizada parcial ou totalmente remota; b) A plataforma 
que foi utilizada para a execução da banca; c) No campo da 
assinatura dos membros que participarem remotamente 
deve ser inserida a seguinte mensagem: “PARTICIPOU POR 
VIDEOCONFERÊNCIA”.
Art. 3° Nas ATAS oriundas de bancas virtuais, além da 
assinatura eletrônica do(a) presidente, tornar-se-á 

obrigatória a assinatura eletrônica do(a) Coordenador(a) 
do PPG no mesmo documento, atestando ciência quanto 
ao procedimento.   
Art. 4°. O membro da banca examinadora deverá participar 
de todas as etapas do ato de defesa, ainda que a banca seja 
à distância.
Art. 5°. Quanto à realização da banca examinadora, parcial 
ou totalmente, a sessão de defesa deverá ser realizada em 
plataforma que permita o acesso ao público externo, com 
segurança digital.
Parágrafo Único. A etapa de julgamento deve ser realizada 
em sessão fechada, isto é, sem o acesso ao público externo. 
Ao encerrar a arguição, cada examinador(a) emitirá o seu 
parecer na sessão fechada.
Art. 6º. Os casos omissos deverão ser tratados junto à 
Diretoria de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa de 
Pós-Graduação - DPG/PROPEG.
Art. 7° – Esta instrução normativa entra em vigor na data 
de sua publicação e fica revogada a Instrução Normativa 
01/2020 - PROPEG, homologada e publicada em 06 de 
fevereiro de 2020. 

Mossoró-RN, 05 de abril de 2022.
Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti
Diretor de Pós-Graduação

PROGEP

Despacho
PRORROGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 
Nº 02/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR – 
PROGEP/UERN

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEP), no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO que no resultado final do processo seletivo 
simplificado regido pelo Edital nº 02/2021-PROGEP/UERN 
ainda restam candidatos classificados que podem ser 
oportunamente convocados para preenchimento de vaga 
de professor temporário;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência que prioriza a 
execução de serviços de qualidade, fazendo uso correto do 
orçamento público e evitando desperdícios;
CONSIDERANDO o princípio do interesse público e a 
continuidade dos serviços públicos;

RESOLVE:
Prorrogar o Resultado Final do processo seletivo 
simplificado para contratação temporária de professores 
publicado em 12 de abril de 2021, conforme disposto no 
item 8.4 do Edital nº 02/2021, por mais 01 (um) ano, até o 
dia 12 de abril de 2023.
Todas as etapas do referido processo seletivo simplificado 
regido por este edital podem ser acompanhadas na página 
Seleções disponível em: https://www.uern.br/default.
asp?item=uern-selecoes

Mossoró/RN, 05 de abril de 2022.
Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas

Despacho
Processo nº 04410051.000344/2022-11
Interessado: Wanderley Fernandes da Silva
  
Considerando requerimento do servidor  Wanderley 
Fernandes da Silva, matrícula 3305-7, que solicita a 
concessão do auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 


