
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2020 

 

CONSIDERANDO a publicação do resultado final do Programa Institucional de Iniciação 

Científica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para a edição 2020/2021, 

contido no Memorando Circular n.º 006/2020- DP/PROPEG/UERN, de 14 de julho de 

2020, e a aprovação do Projeto intitulado “Constituição, Direito Ambiental e os Desafios 

da Administração Pública na efetivação do Desenvolvimento Sustentável no Estado do 

Rio Grande do Norte", código ID – 2379 PROPEG/UERN;  

CONSIDERANDO a previsão de uma vaga para discente em caráter voluntário;  

CONSIDERANDO que a indicação do/da discente deverá ser feita até o dia 31 de julho 

de 2020;  

A Coordenação do Projeto de Pesquisa “Constituição, Direito Ambiental e os Desafios 

da Administração Pública na efetivação do Desenvolvimento Sustentável no Estado do 

Rio Grande do Norte”, vinculado ao Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PIBIC), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público que 

estão abertas as inscrições para a seleção de discente do Curso de Direito da 

FAD/UERN, para participar das suas atividades, as quais serão desenvolvidas de 

agosto de 2020 a julho de 2021, e RESOLVE tornar público processo seletivo de 

discente da Faculdade de Direito da UERN/Mossoró regularmente 

matriculado/matriculada entre o 1º e o 8º período, sob os seguintes critérios: a) 

experiência e disponibilidade para pesquisa; b) clareza, capacidade de argumentação e 

fundamentação na escrita; c)inscrição através do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlVREMD8NC81jtmlEwUYZgN4RgrN9urj

XL9XVU2pKhm2Cgw/viewform?usp=sf_link com elaboração de um texto explicitando a 

motivação/ interesse em participar da pesquisa e demonstração de disponibilidade e 

aptidão para desenvolver e a pesquisa em questão até o dia 26 de julho de 2020, as 

23h59min. Após análise dos formulários, o resultado será publicado no dia 28 de julho 

de 2020, devendo o discente selecionado preencher e assinar documentos 

concernentes à pesquisa.  

 

Mossoró/RN, 22 de julho de 2020. 

Profª. Drª. Ana Mônica Medeiros Ferreira 

Matrícula nº 129780 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlVREMD8NC81jtmlEwUYZgN4RgrN9urjXL9XVU2pKhm2Cgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetlVREMD8NC81jtmlEwUYZgN4RgrN9urjXL9XVU2pKhm2Cgw/viewform?usp=sf_link

