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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA,
DO ESPORTE E DO LAZER

PORTARIA-SEI Nº 890, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Fábio Bezerra da Costa, matrícula nº 129.053-3 e CPF nº 429.695.064-91, para ser Fis-
cal de Convênio nº 15/2022, rmado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) e aAssociação
Nacional da Gestão Pública (ANGESP), que tem como objeto aquisição de material esportivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

EDITAL Nº 10/2022 – PROGEP/UERN - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIADE TÉCNICOSADMINISTRATIVOS
CONVOCAÇÃO Nº 002

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (PROGEP),
Considerando que o candidato Jonathan Alexander Araujo Gregory, convocado para o cargo de Instrutor Musical
– Bateria e percussão (Escola de Música), por meio da Convocação nº 001, não compareceu;
Considerando que a candidata Roberta Abbot Galvão Ururahy, convocada para o cargo de Advogada (NPJ/CAN),
por meio da Convocação nº 001, não pode assumir por não ter completado 24 meses desde a última contratação,
nos termos do Art. 9 da Lei nº 9.939/2015;
Considerando a necessidade de continuidade do serviço público.
RESOLVE
Tornar pública a CONVOCAÇÃONº 002 do Processo Seletivo Simplicado para provimento de vagas, por tempo
determinado, Edital nº 10/2022 - Progep, conorme disposto abaixo:

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 É responsabilidade do candidato(a) aprovado(a) ou classicado(a) e convocado(a) pela PROGEP através da
publicação do presente instrumento, acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e ou-
tras inormações pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados exclusivamente nos canais ociais,
a saber: DOE, JOUERN e/ou Portal da UERN.
1.2 Os(As) candidatos(as) ora convocados(as) serão contratados(as) de acordo com os requisitos da área conorme
Edital n° 10/2022 – PROGEP/UERN, respeitando-se a legislação vigente e o interesse da administração pública.
1.3 Os candidatos que, no momento da contratação, não atenderem aos requisitos do cargo terão suas contratações
indeeridas.

2 - DACONVOCAÇÃO
2.1 O(A) candidato(a) convocado(a), abaixo listado, deverá enviar documentação, conorme anexo I, para o
e-mail: selecao.progep@uern.br, das 07:00h do dia 21/12/2022 até às 23:59hs do dia 26/12/2022.
2.2 Após recebimento e conerência da documentação enviada por e-mail, o Setor de Legislação e Encargos So-
ciais entrará em contato com o candidato para comparecimento presencial, até o dia 29/12/2022, para assinatura
do contrato e apresentação dos documentos originais, elencados no anexo I.
2.3 Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado deverá entrar em contato com o Setor de lotação para
exercício imediato.
2.4 Para apresentação dos documentos originais e assinatura do contrato o candidato deverá comparecer ao se-
guinte endereço:
Diretoria de Pessoal - PROGEP Rua Maria Luzia Medeiros Lima, s/n, Centro, CEP: 59.610-220 – Mossoró/RN -
E-mail: legislacao.progep@uern.br
2.5. Da convocação de candidato autodeclarado Pessoa Negra
2.5.1 Por ocasião de sua convocação, conorme o item 6 e seguintes do Edital n° 010/2022–PROGEP/UERN,
o(a) candidato(a) classicado(a) que, no ato da inscrição, se autodeclarou pessoa negra, será convocado(a) para
entrevista de vericação da condição declarada (procedimento de heteroidenticação).
2.5.2 O procedimento de heteroidenticação será realizado no campus onde o(a) candidato(a) concorre à vaga, por
Comissão instituída para esse m, ocasião em que será vericada a veracidade das inormações prestadas pelo(a)
candidato(a), por meio de análise do enótipo, exclusivamente, e será proerido parecer denitivo a esse respeito.
2.5.3 A entrevista será realizada no dia 22/12/2022, às 11h, no prédio do Campus de Natal (Av. Dr. João Medeiros
Filho, nº 3419 – Potengi (Zona Norte) Natal-RN).
2.5.4 O(a) candidato(a) deverá comparecer à entrevista, com antecedência de 30 minutos, munido do Formulário
de Autodeclaração (anexo II), a m de ser aerido com o enótipo declarado, além de documento de identidade
(original e cópia simples).
2.5.5Após a conrmação da autodeclaração do(a) candidato(a) no procedimento heteroidenticação, o(a) candida-
to(a) deverá atentar para os prazos de entrega dos documentos solicitados e para a assinatura do contrato.

3 - DOSAPROVADOS E CONVOCADOS
1. Campus Central – Mossoró
Cargo: Instrutor Musical – Bateria e percussão - (Musicalização Inantil/Teoria Musical e Percepção/ Prática de
Conjunto)
Lotação: Escola de Música/Departamento de Artes - DART/FALA
Número de Vagas/Regime de Trabalho: 01/40h
Convocado(a): GLEBERTON FREIRE MEDEIROS
Classicação: 2º

2. Campus Avançado de Natal
Cargo: Advogado
Lotação: Núcleo de Prática Jurídica do Campus Avançado de Natal - NPJ/CAN
Número de Vagas/Regime de Trabalho: 01/40h

Convocado(a): JOSIKLEIAMICHARLY DO NASCIMENTO SILVABEZERRA
Classicação: 9º (Pessoa autodeclarada Pessoa Negra)

Mossoró, 20 de dezembro de 2022.
Proessor Luís Marcos de Medeiros Guerra
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas
Proessora Cicilia Raquel Maia Leite
Presidente da FUERN

ANEXO I - ENTREGA / RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARAADMISSÃO CONFORME RESOLU-
ÇÃO n° 008/2012 – TCE/RN (cópias e originais)

DOCUMENTAÇÃO: 01 Foto 3 X 4 Colorida Atual; Cópia da Identidade (RG); Cópia do CPF; Cópia da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (cópia de todos os registros constantes dos contratos de trabalho, incluindo a
página seguinte em branco); Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; Cópia do PIS / PASEP
– c/ data de emissão; Cópia do certicado de reservista; Cópia da Habilitação (caso possua); Cópia da Certidão de
Nascimento ( ) OU Casamento ( ); Cópia do Comprovante de Residência – com CEP válido; Cópia do Compro-
vante de Situação Escolar (Diploma, Certicado ou Declaração); Cópia e original de Documento de comprovação
do atendimento aos pré-requisitos do Edital (item 1)
Cópia de Comprovante da Conta-Corrente: Banco do Brasil; Individual? Sim ( ) OU Não ( )→ CPF 2º Titular:
; Situação de Regularidade Cadastral do CPF / Receita Federal; Declaração de bens e valores (elaborado pelo
contratado); Declaração de não acumulação ilegal de cargo e emprego público a ser preenchido no momento da
contratação (disponível no link: http://progep.uern.br/deault.asp?item=progep-ormularios); Atestado médico de
ingresso emitido por médico do trabalho, indicando a aptidão do candidato para o exercício das atribuições pró-
prias do cargo; Resultado do procedimento de heteroidenticação.
Teleone(s) de contato: ( )____________________ /__________________________
E-mail: __________________________________________________________________

ANEXO II - FORMULÁRIO DEAUTODECLARAÇÃO

Eu,_______________________________________________________________, classicado no PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARACONTRATAÇÃO TEMPORÁRIADE TÉCNICOSADMINISTRATIVOS,
regido pelo Edital n° 010/2022– PROGEP/UERN, para vaga destinada ao Setor _______ __________________
________________ no Campus ______________________, portador do RG nº_______________________ e do
CPF nº ______________________ DECLARO, para o devido m especíco de ingresso nesta instituição como
___________________________(a) temporário(a), que sou NEGRO, de cor: ( ) PRETA, ( ) PARDA. Declaro
ainda que os seguintes motivos justicam minha autodeclaração étnico-racial: __________________________
__________________________________________________________________________________________
__ _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ __________________________________
____________________________________________________ Estou ciente das regras previstas no Edital n°
010/2022–PROGEP/UERN e que, na hipótese de se comprovar raude ou prestação de inormação alsa, apurado
em qualquer tempo, ainda que posteriormente a assinatura do contrato , estou sujeito(a) a rescisão do contrato e
demais implicações previstas em lei.
________________________________, _______ de ____________________ de 2022.
______________________________________________
Assinatura do candidato

PORTARIAN° 4426/2022-GP/FUERN

Concede auxílio-doença e licença para tratamento de saúde

APresidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições le-
gais e estatutárias, com ulcro no art. 63, §1º, da Lei Complementar n. 163, de 5 de evereiro de 1999, art. 48 da Lei
Complementar n. 308, de 25 de outubro de 2005, e art. 90, da Lei Complementar n. 122, de 30 de junho de 1994,
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 04410053.002614/2022-16,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder auxílio-doença e respectiva licença para tratamento de saúde a(o) servidor(a) Cosme Roque de
Magalhães, matrícula nº 976-8, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos/Vigilante, lotado(a) no Setor
de Segurança/Proad, no período de 120 (cento e vinte) dias, contados de 17/11/2022 a 16/03/2023.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com eeitos retroativos ao dia 17/11/2022.
Em 19 de dezembro de 2022.
PROFESSORADOUTORACICÍLIA RAQUELMAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

PORTARIAN° 4431/2022-GP/FUERN

Concede auxílio-doença e licença para tratamento de saúde

APresidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições le-
gais e estatutárias, com ulcro no art. 63, §1º, da Lei Complementar n. 163, de 5 de evereiro de 1999, art. 50 da Lei
Complementar n. 308, de 25 de outubro de 2005, e art. 94, da Lei Complementar n. 122, de 30 de junho de 1994,
CONSIDERANDO os termos do Processo SEI de nº 04410188.000339/2022-62,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder auxílio-doença e respectiva licença para tratamento de saúde a(o) servidor(a) Nilson Sena de
Almeida, matrícula nº 7970-7, ocupante do cargo de Proessor do Ensino Superior, lotado no Departamento de
Física/Fanat, no período de 15 (quinze) dias, contados de 09/12/2022 a 23/12/2022.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eeitos retroativos ao dia 09/12/2022.
Em 19 de dezembro de 2022.
PROFESSORADOUTORACICÍLIA RAQUELMAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

PORTARIAN° 4433/2022-GP/FUERN

Concede licença paternidade por motivo de nascimento, adoção ou guarda judicial.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, e art. 95 da Lei Complementar n. 122, de 30 de junho de 1994,
CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, promovida pela Lei nº 13.257, de
8 de março de 2016, possibilitou a prorrogação do prazo de duração da licença-paternidade por 15 (quinze) dias;
CONSIDERANDO a Resolução nº 42/2022 - CD que regulamenta a concessão de licença paternidade no âmbito
da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, art. 2.° A licença-paternidade aos servi-
dores do quadro de pessoal da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern será concedida
pelo prazo de 20 (vinte) dias consecutivos e improrrogáveis;
CONSIDERANDO os termos do Processo SEI nº 04410156.000674/2022-38,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença paternidade em virtude do nascimento do(a) lho(a), ao servidor Rodolo Almeida Pei-
xoto, matrícula nº 12981-0, ocupante do cargo de Agente Técnico Administrativo, lotado no Departamento de
Geograa/Campus Avançado de Assu, no período de 24/11/2022 a 13/12/2022.
Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus eeitos ao dia 24/11/2022.
Em 19 de dezembro de 2022.
PROFESSORADOUTORACICÍLIA RAQUELMAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN


