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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Rua Almino Afonso, 478 - Bairro Centro, Mossoró/RN, CEP 59610-210 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://portal.uern.br/ 
  

EDITAL Nº 12/2021

Processo nº 04410218.000192/2021-25

EDITAL Nº 12/2021 – 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), fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939, de 09 de abril de 2015,

Considerando os autos do Processo SEI 04410218.000192/2021-25 no qual consta solicitação do
Departamento de Direito do Campus Avançado de Natal e Parecer Jurídico favorável à publicação de
processo sele�vo;

Considerando à necessidade excepcional de interesse público, tendo em vista o ar�go 37, IX da
CRFB/1988; considerando a Lei nº 7.943/2001;

Considerando o princípio da con�nuidade do serviço público;

Resolve:

Tornar pública a abertura de inscrições para o Edital nº 12/2021 - Processo Sele�vo Simplificado para
contratação temporária de professor – PROGEP-UERN, em conformidade com o disposto abaixo:

1. DO CURSO/UNIDADE, NÚMERO DE VAGAS, REGIME DE TRABALHO, ÁREAS E REQUISITOS.

LOTAÇÃO ÁREAS Nº DE
VAGAS

Ampla
concorrência PcD** RT* PERFIL DO CANDIDATO

Departamento de Direito
do Campus Avançado de
Natal – Núcleo de Prá�ca
Jurídica

Prá�ca
Jurídica I
e Prá�ca
Jurídica II

1 1 - 40h

-Ser maior de 18 anos;
-Ter disponibilidade e flexibilidade de
horário para atender às necessidades
do Departamento, conforme regime de
trabalho e distribuição das a�vidades
pelo Núcleo de Prá�ca Jurídica-
PJ/Natal/RN;
-Ter formação superior em Direito;
-Ter inscrição a�va na OAB/RN;
-Ter experiência comprovada na
advocacia de, no mínimo, dois anos;
-Ter disponibilidade para assumir a
vaga, imediatamente após a divulgação
do resultado da seleção.

*RT – Regime de Trabalho, em horas semanais.
** Pessoa com Deficiência
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1.1. Publicação do Edital: 08/10/2021 (no Diário Oficial do Estado e no Portal da UERN
(h�p://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes). O Edital será publicado, também, no JOUERN.

1.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos,
comunicados e outras informações per�nentes a este processo sele�vo, os quais serão publicados
exclusivamente nos canais mencionados no item 1.1.

1.3. Em qualquer tempo, no decorrer do prazo de validade deste processo sele�vo, à medida que for
sendo jus�ficada a necessidade de contratação temporária de Professor de Ensino Superior, poderão ser
convocados, por ordem de classificação, os candidatos classificados que ficarem na suplência das vagas.

1.4. No caso de não exis�r candidatos aprovados para vaga de um campus/curso, durante a validade
deste processo sele�vo, os candidatos classificados para um mesmo curso em outro campus poderão ser
convocados nesse outro campus, a fim de atender à necessidade excepcional de interesse público.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão efetuadas por e-mail (selecao.progep@uern.br - Titulo: Inscrição Edital 12/2021)
onde o candidato deverá enviar a Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida, juntamente com
os documentos constantes no item 2.3 deste Edital, todos digitalizado no formato PDF, em documento
único.

2.2. Taxa de inscrição

2.2.1. O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00
(cem reais) a ser creditada no Banco do Brasil, Agência nº 4687-6, Conta nº 7068-8, conta de �tularidade
“Fundo-Progep”, chave PIX: progep@uern.br.

2.2.2. Serão aceitas apenas as inscrições pagas por meio de transferência bancária ou PIX.

2.2.3. Em nenhuma hipótese será devolvida a importância paga pelo candidato a �tulo de taxa de
inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.

2.3. Documentos a serem encaminhados por e-mail no ato da inscrição

2.3.1. Os documentos a seguir deverão ser encaminhados em e-mail único e em formato PDF único, para
o e-mail: selecao.progep@uern.br

- RG e do CPF, ou documento equivalente válido no território nacional com foto;

- Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 2.2 deste Edital;

2.3.2. Os documentos acima devem ser apresentados na sua forma original no ato da contratação.

2.3.3. Não será homologada inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.

2.4. Período e horário das inscrições

2.4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do e-mail selecao.progep@uern.br do dia
09/10/2021 até às 23:59h do dia 18/10/2021.

2.5. Homologação das inscrições

2.5.1. A homologação das inscrições será publicada no Portal da UERN (h�p://www.uern.br/default.asp?
item=uern-selecoes), no dia 19/10/2021.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. As provas didá�cas ocorrerão de forma virtual, na modalidade videoconferência (através do Meet) a
serem organizadas pelo respec�vo departamento acadêmico.

3.2. Prova Didá�ca

3.2.1. Sorteio dos temas

3.2.1.1. O sorteio do tema único para cada turno da Prova Didá�ca, bem como a ordem de apresentação,
ocorrerá de forma virtual em plataforma que comporte a par�cipação de todos os inscritos;

http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes
mailto:selecao.
mailto:progep@uern.br
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
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3.2.1.2. O tema sorteado será encaminhado pelo Departamento, imediatamente após a realização do
sorteio, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para fins de publicação, conforme ro�na de trabalho da
PROGEP (sem horário definido), no portal da UERN;

3.2.1.3. Será obrigatória a presença do(a) candidato(a) de forma on line durante o sorteio do tema único
e é de sua inteira responsabilidade o conhecimento do resultado.

3.2.1.4. Não caberá recurso na presente etapa.

Departamento/
Unidade Acadêmica

Data provável para a realização do sorteio do
tema para a Prova Didá�ca

Horário provável do sorteio do tema
para a Prova Didá�ca

DIREITO / NATAL 20/10/2021 8:00h
 

3.2.2. Data(s) e horário(s)

3.2.2.1. As provas didá�cas ocorrerão através de videoconferência, método previsto na Instrução
Norma�va nº 1/2020-PROPEG, nas datas prováveis especificadas abaixo, com início provável para o
primeiro(a) candidato(a) conforme quadro a seguir, tendo con�nuidade conforme a ordem do sorteio e
ocorrerão de acordo com a área de atuação indicada no item 1 deste Edital.

Departamento/ Unidade
Acadêmica

Data provável da Prova
Didá�ca

Horário provável de início da Prova
Didá�ca

DIREITO / NATAL 21/10/2021 8:00h
 

3.2.2.2. De acordo com o número de candidatos inscritos as datas poderão ser modificadas, sendo
comunicadas no momento do sorteio e publicadas no Portal da UERN (h�p://www.uern.br/default.asp?
item=uern-selecoes).

3.2.3. Resultado da Prova Didá�ca

3.2.3.1. As bancas deverão enviar o resultado das avaliações individuais ao e-mail da PROGEP
(assessoria.progep@uern.br) até as 23:59h do dia 25/10/2021, com o assunto Resultado da Prova
Didá�ca Edital 12/2021 (curso/unidade).

3.2.3.2. O(s) resultado(s) da Prova Didá�ca será(ão) publicado(s) e divulgado(s) através do Portal UERN
(h�p://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), tendo data prevista de publicação o dia
26/10/2021.

3.3. Análise de currículo

3.3.1. Os candidatos aprovados na Prova Didá�ca deverão enviar o Currículo La�es (em PDF) com a
documentação comprobatória na ordem do currículo, acompanhada da Ficha de Pontuação (Anexo II)
devidamente preenchida, ao Departamento Acadêmico / Unidade Acadêmica, para o qual realiza a
seleção, no(s) endereço(s) eletrônicos descrito(s)a seguir, até as 23:59h do dia 27/10/2021.

Departamento/ Unidade Acadêmica Endereço eletrônico
DIREITO / NATAL direito_natal@uern.br

3.3.2. Para pontuação, serão consideradas as a�vidades expressas nos Grupos 01, 02 e 03 do Anexo II,
que tenham sido realizadas nos úl�mos 3 (três) anos à publicação deste Edital.

3.4. Resultado Preliminar

3.4.1. O resultado preliminar será publicado e divulgado através do Portal UERN
(h�p://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), tendo data prevista de publicação o dia
29/10/2021.

3.4.2. Recursos

3.4.2.1 O(a) candidato(a) poderá interpor recurso contra o resultado preliminar, exclusivamente da
Análise de Currículo, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do resultado
preliminar, preenchendo anexo constante no resultado preliminar, além de nova ficha de pontuação para
Análise de Currículo.

http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
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3.4.2.2. O recurso deverá ser enviado pelo próprio(a) candidato(a), exclusivamente para o e-mail do
departamento ao qual concorre a vaga (ver item 3.3.1), com cópia para assessoria.progep@uern.br com
o assunto Recurso Edital 12/2021 (curso/unidade acadêmica).

3.4.2.3. O(a) candidato(a) deverá ser claro e consistente em seu pleito, informando com precisão o objeto
do recurso.

3.4.2.4. Recurso intempes�vo ou inconsistente será preliminarmente indeferido.

3.4.2.5. Os recursos serão julgados pela comissão avaliadora em até 01 (um) dia ú�l e respondidos
aos(as) candidatos(as), individualmente por meio eletrônico.

3.5. Resultado Final

3.5.1. O resultado final será publicado e divulgado no Portal UERN (h�p://www.uern.br/default.asp?
item=uern-selecoes), tendo data prevista de publicação até dia 12/11/2021.

3.5.2. O resultado final será publicado também no JOUERN.

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção objeto deste Edital será realizada em etapas sucessivas, conduzidas exclusivamente pela
UERN, através de Banca Examinadora designada pelos Departamentos Acadêmicos, de acordo com os
critérios e procedimentos constantes no presente Edital.

4.2. Primeira etapa: PROVA DIDÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, tratando de conhecimento
específico sobre a área do concurso, conforme item 4.5, avaliadas conforme Anexo III deste Edital.

4.3. Segunda etapa: ANÁLISE DE CURRÍCULO, de caráter apenas classificatório, mediante a análise da
documentação comprobatória respec�va, organizada por grupos, conforme Anexo II deste Edital.

4.4. É de total responsabilidade do candidato a garan�a dos meios tecnológicos para par�cipar das
etapas do processo sele�vo.

 

4.5. PROVA DIDÁTICA

4.5.1. De caráter eliminatório, com obtenção de nota mínima 7,0 (sete) para efeito de classificação.
Constará de Aula Exposi�va perante Banca Examinadora, de modo virtual, com duração de 40 (quarenta)
a 50 (cinquenta) minutos.

4.5.2. A banca examinadora não se manifestará no decorrer da Prova Didá�ca; o(a) candidato(a) poderá
ser ques�onado(a) por membro da banca sobre o tema da aula.

4.5.3. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) o controle do tempo de sua apresentação,
sendo eliminado o(a) candidato(a) que não cumprir o tempo previsto.

4.5.4. Será publicado no Portal da UERN (h�p://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes),o ponto
sorteado para a Prova Didá�ca, a ordem de sua realização pelos(as) candidatos(as), o dia e a hora do
início.

            4.5.4.1. Caso seja necessário mais de um dia de realização da Prova Didá�ca, haverá um novo
sorteio no dia seguinte para os(as) candidatos(as) que apresentarão no segundo dia, e assim
sucessivamente até encerrar as apresentações.

4.5.5. A Prova Didá�ca será realizada após o decurso de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas do sorteio
do ponto da Prova Didá�ca.

4.5.6. Em caso de força maior, a critério da Banca Examinadora, a Prova Didá�ca poderá sofrer
interrupção.

            4.5.6.1. Havendo interrupção da transmissão, sob qualquer forma, ao retorno da conexão, será
considerado o tempo já ministrado, sendo atribuído o tempo que lhe faltava para o término da
apresentação.

http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes
http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
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http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
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            4.5.6.2. Havendo ocorrências relevantes, estas serão registradas na ata da avaliação da Prova
Didá�ca.

4.5.7. Poderão ser u�lizados quaisquer recursos didá�cos compa�veis com a plataforma Meet e com a
videoconferência, cumprindo ao(a) candidato(a) providenciar, por seus próprios meios, a obtenção,
instalação e u�lização do recurso necessário.

4.5.8. Até trinta minutos antes do horário definido para início da etapa “Prova Didá�ca” do processo
sele�vo (ver item 3.2.2.1.), os(as) candidatos(as) deverão enviar o Plano de Aula à Banca Examinadora,
via e-mail departamental com o assunto Plano de aula - nome do candidato.

            4.5.8.1. A não entrega do Plano de Aula implicará na impossibilidade do(a) candidato(a) de realizar
esta Prova tendo sua nota contabilizada como zero nesta Prova.

            4.5.8.2. O Departamento deve dar ciência do recebimento do Plano de Aula ao candidato, via e-
mail, e encaminhar o plano de aula, por meio virtual, aos membros da banca.

            4.5.8.3. A Banca Examinadora não solicitará o Plano de Aula, cabendo unicamente ao(a)
candidato(a) a responsabilidade por enviá-lo.

4.5.9. O Departamento deverá des�nar 10 (dez) minutos entre as apresentações dos candidatos para
proceder com ajustes de transmissão.

            4.5.9.1. Será considerado desistente e será eliminado do concurso o(a) candidato(a) que não
es�ver conectado à plataforma de escolha para a apresentação na hora designada para o início da Prova
Didá�ca.

4.5.10. A avaliação da Prova Didá�ca procederá de acordo com os critérios constantes no Anexo III.

4.5.11. A avaliação da Prova Didá�ca será feita pela Banca Examinadora, cabendo a cada examinador
atribuir nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez), u�lizando uma casa decimal, conforme Anexo III (específico
que trata o item 4.2).

4.5.12. A nota final da Prova Didá�ca será a média aritmé�ca das notas atribuídas ao(a) candidato(a) por
cada um dos examinadores, considerando até a segunda casa decimal, realizado o arredondamento de
nota.

            4.5.12.1. Será eliminado o(a) candidato(a) que ob�ver média inferior a 7,0 (sete inteiros), devendo
seu resultado configurar na lista do resultado da Prova Didá�ca.

4.5.13. Não será divulgada a nota atribuída por cada membro da Banca Examinadora de forma
independente.

4.5.14. A banca examinadora deverá encaminhar o resultado da Prova Didá�ca até as 23:59h do dia
25/10/2021, para o e-mail assessoria.progep@uern.br com o Assunto Resultado Prova Didá�ca -
Departamento/Unidade.

4.6. TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA

Departamento
/ Campus
Área

Temas Bibliografia sugerida

DIREITO /
NATAL
 
Prá�ca
Jurídica I
             e
 Prá�ca
Jurídica II
 

1. DA JURISDIÇÃO, DA AÇÃO, DAS PARTES,
DO LITISCONSÓCIO E DOS PROCURADORES;

2. DO JUIZ, DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA,
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA
DEFENSORIA, ADVOCACIA PÚBLICA E
DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS;

3. DOS ATOS PROCESSUAIS, DAS
NULIDADES, DA FORMAÇÃO, DA
SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO
PROCESSO;

BRAGA, Paula Sarno, DIDIER Jr., Fredie, OLIVEIRA,
Rafael Alexandria, CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil. v. 5. 11 ed.
Salvador: JusPodivm, 2021.
 
DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.
1. 23 ed. Salvador: JusPodivm, 2021.
 
DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.
2. 16 ed. Salvador: JusPodivm, 2021.
 

mailto:assessoria.progep@uern.br
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4. DAS TUTELAS PROVISÓRIAS,
COMPETÊNCIA E PRINCÍPIOS;

5. DO PROCEDIMENTO COMUM
QUANTO A PETIÇÃO INICIAL, A
RÉPLICA E A DEFESA DO RÉU;

6. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA;
7. DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À

DEFESA, SUSPENSÃO, EXTINÇÃO,
ESPÉCIES;

8. DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
QUANTO AS AÇÕES DE INTERDIÇÃO,
POSSESSÓRIAS, AÇÕES DE FAMÍLIA,
INVENTÁRIO E PARTILHA;

9. DOS RECURSOS QUANTO À
APELAÇÃO E AGRAVOS;

10. DOS RECURSOS QUANTO AOS
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO.

 

DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.
3. 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2021.
 
JÚNIOR, Gediel Claudino de Araújo. Prá�ca no
Processo Civil: cabimento/ações diversas,
competência, procedimentos, pe�ções; modelos. 21.
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
 
MARINONI, Guilherme Luiz. ARENHART, Sérgio Cruz.
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil
comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2016.
 
MARINONI, Guilherme Luiz. ARENHART, Sérgio Cruz.
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil - Volume
2 Tutela dos Direitos Mediante Procedimento
Comum
. v. 2. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
 
MONTENEGRO FILHO, Misael. Manual de Prá�ca do
Processo Civil. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas,
2016.
 
MONTENEGRO FILHO. Misael. Curso de Direito
Processual Civil. V. 1. 62 ed. reform. e atual. São
Paulo: Forense, 2021.
 
NERY JÚNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil
Comentado. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2020.
 
TARTUCE, Fernanda; DELLORE, Luiz. Manual de
Prá�ca Civil. 15 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo,
Método, 2020.

 

4.7. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO

4.7.1. A Análise de Currículo terá caráter unicamente classificatório, sendo considerados os documentos
comprobatórios de formação e aperfeiçoamento profissional, e no caso de a�vidades docentes, técnico-
cien�ficas, ar�s�cas e culturais, de realizações profissionais e trabalhos aplicados, aquelas
exclusivamente dos úl�mos 3 (três) anos, sendo aceitas somente as a�vidades, com a respec�va escala
de valores, previstos no Anexo II deste Edital.

            4.7.1.1. Para as publicações em livros, revistas, ar�gos e anais, a comprovação deverá ser feita por
meio da folha de resumo, da folha de rosto e do sumário, nos casos que couber, dispensando-se a
apresentação de cópia integral de toda a obra.

            4.7.1.2. Para as publicações exclusivamente on line, a comprovação poderá ser feita mediante a
impressão da página na Internet da revista e impressão do ar�go constando os dados do autor e da
revista diretamente da página na Internet (inclusive o ISSN on line).

4..2. A nota da Análise de Currículo será calculada como uma fração da nota máxima possível, sendo esta
igual a 10,0 (dez), a qual equivale ao máximo de 140 (cento e quarenta) pontos, aferidos de acordo com o
Anexo II. Para efeito do cálculo será aplicada a seguinte equação:

NAC = Npto/14,

onde NAC= Nota da Análise de Currículo;
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Npto = Número de Pontos ob�dos de acordo com o Anexo II.

 

5. DA BANCA EXAMINADORA

5.1. É vedada a par�cipação na Banca Examinadora de:

a) Cônjuge de candidato(a), mesmo que separado judicialmente ou divorciado, ou companheiro;

b) Ascendente ou descendente de candidato(a), ou colateral até terceiro grau, seja parentesco por
consanguinidade, afinidade ou adoção;

c) Sócio de candidato(a) em a�vidade profissional;

d) Ex-orientadores ou que tenham �do relação pessoal ou de trabalho com o candidato.

5.2. Será permi�da a par�cipação de um membro externo vinculado efe�vamente à ins�tuição pública de
ensino superior.

5.3. O avaliador deve ser professor, preferencialmente efe�vo, e ter �tulação mínima igual ao requisito
do cargo do processo sele�vo.

5.4. Na ocorrência de um dos impedimentos aqui descritos, o membro será automa�camente subs�tuído
por um suplente.

 

6. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1. A Nota Final (NF) de cada candidato será a média ponderada das notas ob�das na Prova Didá�ca
(NPD) e na Análise de Currículo (NAC), 6 (seis) e 4 (quatro), respec�vamente. NF = [(NPD x 6) + (NAC x
4)]/10

6.2. Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será:

1) maior nota na Prova Didá�ca;

2) maior pontuação no Currículo La�es;

3) maior idade.

 

7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

7.1. Mediante o amparo legal previsto no inciso VIII, do art. 37, da Cons�tuição Federal, da Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e nos termos da Lei Estadual nº
7.943, de 5 de junho de 2001, será reservado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total das
vagas existentes para cada curso/campus e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do
Processo Sele�vo para a pessoa com deficiência.

7.2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadre nas categorias discriminadas no ar�go
5º do Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e na Lei Estadual nº 9.697 de 25 de fevereiro
de 2013, cuja deficiência seja comprovada por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde –
SUS.

7.3. A pessoa com deficiência deverá, no ato de inscrição, especificar sua deficiência e a eventual
necessidade de assistência especial, bem como Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou o nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças- CID fornecido por profissional cadastrado pelo SUS.

7.4. O Laudo Médico de que trata o subitem 7.3. deverá ter sido emi�do há, no máximo 3 meses
anteriores à data da inscrição.

7.5. Se convocado(a), o(a) candidato(a) com deficiência deverá submeter-se à Perícia por junta
Mul�profissional cons�tuída por profissionais nomeados pela UERN que dará decisão termina�va sobre a
qualificação do(a) candidato(a) como pessoa com deficiência, ou não, e seu respec�vo grau, com a
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finalidade de verificar se a deficiência realmente o habilita a concorrer às vagas, observada a
compa�bilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

7.6. O(a) candidato(a) convocado(a) para preenchimento da vaga des�nada a pessoas com deficiência,
como cadastro reserva, deverá entregar documento original emi�do e assinado pela Junta
Mul�profissional, para celebração do contrato de trabalho.

7.7. A não observância às disposições con�das nos subitens 7.3, 7.4 e 7.5 acarretará a perda do direito às
vagas reservadas na hipótese prevista pelo item 7.1, passando os candidatos a concorrer em
conformidade com a regra geral.

7.8. Os(as) candidatos(as) com deficiência par�ciparão deste Processo Sele�vo Simplificado, nos termos
do Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que diz respeito à data, ao horário, à inscrição e aos critérios de avaliação de experiência
profissional docente, assim como aos critérios de avaliação e classificação.

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Ao realizar sua inscrição, o(a) candidato(a) acata e ra�fica todos os termos e normas con�das nesse
Edital.

8.2. A Remuneração inicial para professor(a) subs�tuto(a) é fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº
9.939, de 09 de abril de 2015.

8.3. O(a) candidato(a) aprovado(a) poderá ser designado para trabalhar em qualquer turno (matu�no,
vesper�no ou noturno), devendo possuir disponibilidade para assumir a carga horária estabelecida nesse
edital e de acordo com as necessidades dos Departamentos Acadêmicos, obedecido à jornada de
trabalho.

8.4. O Resultado da seleção objeto deste Edital será válido pelo período de 01(um) ano, podendo ser
prorrogado por mais 01(um) ano.

8.5. O(a) candidato(a) aprovado(a) que já �ver sido contratado anteriormente pela ins�tuição na vigência
da lei Estadual Nº 9.939, de 09 de abril de 2015, que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo
determinado, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e não houver transcorrido
prazo de dois anos, não poderá ser contratado, conforme Art. 9º da referida Lei.

8.6. O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar declaração de acúmulo de cargos, e, no caso de
acumulação lícita, esta fica condicionada à comprovação da compa�bilidade de horários, cuja soma não
poderá exceder a 60 (sessenta) horas semanais (§ 2º, Art.131, Lei Complementar Estadual nº 122).

8.7. O(a) candidato(a) aprovado(a) não poderá ter mais de um vínculo contratual com a administração,
concomitantemente.

8.8. No ato da contratação, o candidato aprovado deverá apresentar os documentos comprobatórios
do(s) requisito(s) do cargo disposto(s) no item 1.

            8.8.1. Os diplomas de graduação apresentados devem ter sido ob�dos em cursos devidamente
autorizados e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) ou pelo Conselho Estadual de
Educação (CEE), ofertados por Ins�tuições de Ensino Superior credenciadas pelo CNE ou pelo CEE. No
caso de graduação ob�da em ins�tuição estrangeira, deve ser revalidado nos termos da Resolução
CNE/CES nº 1, de 28 de janeiro de 2002 (alterada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de 2007,
e pela Resolução CNE/CES nº 7, de 25 de setembro de 2009), na forma do art. 48 da Lei Federal nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

            8.8.2. Os cer�ficados de especialização Lato sensu deverão atender ao que prevê a Resolução
CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, que “estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-
graduação Lato sensu, em nível de especialização”. O �tulo de Especialista ob�do por meio de residência
médica, deverá observar o Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, e ser devidamente credenciado
pela Comissão Nacional de Residência Médica. Os �tulos de Mestre e de Doutor somente serão
considerados se ob�dos ou validados em Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; no caso
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de ter sido ob�do em ins�tuição estrangeira, devem ter sido revalidados na forma do art. 48 da Lei
Federal nº 9.394/1996, e da Resolução CNE/CES nº 3, de 1º de fevereiro de 2011.

8.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca Examinadora, a qual caberá decisão
irrevogável e irretratável acerca do presente processo sele�vo.

8.10. Após a divulgação do Resultado do Processo Sele�vo caberá à PROGEP a convocação dos
candidatos.

Mossoró, 08 de Outubro de 2021.

 

Profa. Isabel Cris�na Amaral de Sousa Rosso Nelson
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Wogelsanger Oliveira Pereira, Pró-Reitor(a) Adjunto(a) da
Unidade, em 13/10/2021, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11466455
e o código CRC F517C01A.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO (preencher, assinar e enviar em PDF)

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A):___________________________________________________

ÁREA DE ATUAÇÃO: __________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

TELEFONE: ______________________ E-MAIL: ______________________________

GRADUADO(A) POR QUAL INSTITUIÇÃO: ________________________________

HABILITAÇÃO: _______________________________________________

ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO: ___________________

MAIOR TITULAÇÃO: ____________________________________________

EM QUAL ÁREA? ____________________________________________________

CURSADA ONDE? ____________________________________________________

POSSUI DEFICIÊNCIA? ____ NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL? ______

QUAL? _____________________________________________________________

Documentação exigida (digitalizados e em PDF):

(           ) RG e do CPF, ou documento equivalente válido no território nacional com foto;

(           ) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 2.2 deste Edital;

Não será aceita inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.

APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS? (        ) SIM   (      )NÃO

(           ) ASSINO E DECLARO QUE CONHEÇO TODAS AS NORMAS DO EDITAL

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Assinatura do candidato

Mossoró/RN,_______de __________________________________ de 2021.

CANDIDATO:_________________________________________________________

 

 

ANEXO II – FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO

Nº TÓPICOS E LIMITES PONTUAÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

PONTOS
DO(A)
CANDIDATO(A)

 GRUPO 01:ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS

01
Exercício de magistério em curso de educação superior na área do concurso
ou em área afim. Para efeito de pontuação, não será considerada fração de
semestre.

2 pontos por
semestre
le�vo, sem
superposição
de tempo, no
máximo 10,
pontos.

 

02

Exercício de a�vidade de nível superior ou magistério na Educação Básica ou
Profissional, não cumula�va com outras quaisquer no mesmo período, na
administração pública ou privada, em empregos/cargos especializados na
área objeto do concurso ou em área afim. Das a�vidades em questão estão
excluídas as a�vidades no exercício do magistério superior. Para efeitos de
pontuação, não será contabilizada frações de ano.

2 pontos por
ano, sem
superposição
de tempo, no
máximo 6
pontos.

 

03 Orientação concluída de trabalho final de graduação ou iniciação cien�fica.

1 ponto por
orientação e no
máximo 3
pontos

 

04 Orientação concluída de trabalho final de pós- graduação lato sensu.

1 ponto por
orientação e no
máximo 4
pontos

 

05 Orientação de mestrado concluída.

2 pontos por
orientação e no
máximo 8
pontos

 

06 Orientação de doutorado concluída.

3 pontos por
orientação e no
máximo 12
pontos

 

07 Par�cipação como palestrante, conferencista ou debatedor em evento
cien�fico internacional, nacional ou regional.

0,5 ponto por
par�cipação e
no máximo 3
pontos

 

08 Apresentação oral em eventos cien�ficos internacional, nacional ou regional.

0,5 ponto por
par�cipação e
no máximo 2
pontos.

 

09 Par�cipação como membro �tular em banca de trabalho de conclusão de
curso de graduação.

0,5 ponto por
banca e no
máximo 2
pontos.

 

10 Par�cipação como membro �tular em banca de trabalho de conclusão de 0,5 ponto por  
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curso de especialização. banca e no
máximo 2
pontos.

11 Par�cipação como membro �tular em banca de trabalho de conclusão de
mestrado.

1 ponto por
banca e no
máximo 5
pontos

 

12 Par�cipação como membro �tular em banca de trabalho de conclusão de
doutorado.

1,5 ponto por
banca e no
máximo 6
pontos.

 

GRUPO 02: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL

01 Publicação completa em anais de evento regional, nacional, ou internacional
com ISSN.

1 ponto por
publicação e no
máximo 6
pontos.

 

02 Ar�gos cien�ficos/ar�s�co em jornal ou revista com conselho editorial ou
com ISSN.

2 pontos por
publicação e no
máximo 6
pontos.

 

03 Publicação de ar�go cien�fico em periódicos nacional ou internacionais
indexado pela CAPES.

2 pontos por
ar�go e no
máximo 16
pontos.

 

04
Publicação de livro didá�co/técnico/cien�fico com ISBN de autoria exclusiva
do(a) candidato(a).
 

2,5 pontos por
livro e no
máximo 10
pontos.

 

05 Publicação de livro didá�co/técnico/cien�fico com ISBN em coautoria ou
publicação de capítulo de livro.

1 ponto por
publicação e no
máximo 7
pontos.

 

06 Registro de so�ware e depósito de patente (protocolo de registro ou
depósito).

1 ponto e no
máximo 5
pontos.

 

07 Tradução de livro didá�co/técnico/cien�fico publicada com ISBN.

2 pontos por
livro e no
máximo 6
pontos.

 

08 Produção ar�s�ca/cultural.

2 pontos por
produção e no
máximo 6
pontos.

 

 GRUPO 03: OUTROS TÍTULOS

01 Aprovação em concurso Público de nível superior para cargo na área do
concurso ou área afim.

2 pontos por
aprovação e no
máximo 6
pontos.

 

02
Par�cipação como membro �tular em banca de processo sele�vo para
professor temporário/subs�tuto de nível superior para cargo na área do
concurso ou área afim.

1 ponto por
banca e no
máximo 3
pontos.

 

03 Par�cipação como membro �tular em banca de Concurso Público de nível
superior para cargo na área do concurso ou área afim.

2 pontos por
banca e no
máximo 6
pontos.
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 TOTAL Máximo 140
Pontos

 

 

ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL PARA A PROVA DIDÁTICA

CANDIDATO (A):

ÁREA:

TEMA DA AULA (PONTO SORTEADO):

DATA:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS
MÁXIMO OBTIDO

Coerência entre os obje�vos previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos. 2,0  
Sequência lógica e coerência do conteúdo. 2,5  
Linguagem adequada, clareza da comunicação, obje�vidade e contextualização. 2,0  
Domínio do conteúdo 2,5  
U�lização adequada do tempo para execução da aula. 1,0  
Pontuação final 10,0  
 
Observação: Até trinta minutos antes do horário defino para início da etapa “Prova Didá�ca”, o(a) candidato(a)
deverá enviar o Plano de Aula à Banca Examinadora, via e-mail departamental com o assunto Plano de aula - nome
do candidato. A não entrega do Plano de Aula implicará na impossibilidade do(a) candidato(a) de realizar esta Prova
tendo sua nota contabilizada como zero nesta Prova. A Banca Examinadora não solicitará o Plano de Aula, cabendo
unicamente ao(a) candidato(a) a responsabilidade por enviá-lo.

 

Mossoró,___________ de __________________ de 2021.

______________________________________________________

ASSINATURA DO EXAMINADOR

Referência: Processo nº 04410218.000192/2021-25 SEI nº 11466455


