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COMUNICADO DO EDITAL Nº 025/2015 - PRORHAE/EDUCAÇÃO/FE

Senhores (as) candidatos,

Considerando o término do movimento grevista (docentes e técnico-administrativos) da UERN,
informamos que retomaremos as etapas seguintes do processo de seleção simplificada para
contratação de professor por tempo determinado de acordo com a Lei Complementar Estadual nº
9.939 do Edital Nº 025/2015 – PRORHAE/Educação/FE.
Informamos alteração nos seguintes itens do Edital Nº 025/2015 – PRORHAE/Educação/FE:
item 2 (item 2.4, item 2.5 e 2.6) e o item 7, discriminados a seguir e demais informações
permanecem inalteradas.
2. DO CALENDÁRIO
2.4. Sorteio do tema para a Prova Didática:
O sorteio do tema para a Prova Didática ocorrerá na presença dos (as) candidatos (as) no dia
27/10/15 (terça-feira) às 08h00 min no respectivo local, de acordo com a área de atuação indicada
no item 2.3 do referido edital.
2.5. Prova Didática:
A Prova Didática ocorrerá no dia 28/10/15 (quarta-feira) a partir das 08h00 min, no respectivo
local, de acordo com a área de atuação indicada no quadro do item 2.3 do referido edital.
2.6. Resultado Final da Seleção:
O Resultado será publicado em edital próprio, a ser divulgado até o dia 03/11/2015 (terça-feira),
através do Portal UERN (www.uern.br) e no mural do Departamento de Educação/FE do Campus
de Mossoró.

7. DO RESULTADO
O Resultado do processo será divulgado até o dia 03/11/15 (terça-feira) no Portal da UERN
(www.uern.br) e no mural do Departamento de Educação/FE do Campus de Mossoró.

Mossoró, 23 de Outubro de 2015.

Profa. Cicília Raquel Maia Leite
Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis

