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 ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 21/2016 – DAE/PRORHAE/UERN 

PRORROGA O PRAZO DAS INSCRIÇÕES E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS REFERENTE 

AO PROCESSO SELETIVO DE ACESSO AS 

VAGAS AS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

FEMININA E MASCULINA NAS CIDADES DE 

NATAL E ASSU/RN. 

 

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições administrativas, por meio da 

Diretoria de Assistência Estudantil, resolve, por meio deste Aditivo, prorrogar o prazo das 

inscrições e dá outras providências referente ao Processo Seletivo de Vagas para 

Residência Universitária Feminina e Masculina da UERN localizadas nas cidades de Natal 

e Assu/RN. 

 

1. DA INSCRIÇÃO: 

1.1 Fica prorrogado o prazo de inscrição até o dia 15 de agosto de 2016 podendo ser 

realizadas nos horários de 07:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 21:30 horas, 

exclusivamente, para as vagas nas residências universitárias na cidade de Natal e Assu.  

1.2 As inscrições dos(as) interessados(as) nas vagas para as Residências de Natal, serão 

realizadas, exclusivamente, de forma presencial na sede do Campus de Natal da UERN, 

localizado Av. Dr. João Medeiros Filho, 3419 - Potengi, Natal - RN, 59120-555. 

1.3 As inscrições dos(as) interessados(as) nas vagas para as Residências de Assu serão 

realizadas, exclusivamente, de forma presencial na Secretaria do Campus de Assu da 

UERN, localizado na Rua Sinhazinha Wanderley, 871 – Centro - CEP: 59650-000 – 

Assu/RN. 

 

2. DA ENTREVISTA: 

2.1 O edital contendo a lista dos aprovados para a entrevista, referente às Residências 

Universitárias localizadas em Natal e Assu será publicado no dia 16 de agosto de 2016 e 

conterá o nome do classificado, local, dia e hora da entrevista. 

2.2  Os candidatos deverão chegar ao local das entrevistas com antecedência mínima de 

30(trinta) minutos. 

2.3 O não comparecimento no dia e horário previsto implicará, automaticamente, na 

desclassificação do candidato. 

2.4. A lista de convocados para a entrevista será publicada na página eletrônica 

www.uern.br, link assistência estudantil, será fixada na sede da DAE. 

  

3. DO RESULTADO: 

3.1 O resultado final do Processo Seletivo para as Residências Universitárias localizadas 

na cidade de Natal e Assu será divulgado no dia 22 de agosto de 2016. 

3.2 Os(as) contemplados(as) deverão comparecer à Secretaria do respectivo Campi, em 

até 15 dias a partir da data de publicação afim de receber encaminhamento para a 

residência, bem como, para orientações sobre as Residências Universitárias. 

3.3 Finalizado o prazo de 15 dias o(a) discente que ainda não tiver fixado residência 

perderá o direito a vaga.  



3.4 As listas dos contemplados serão publicadas na página eletrônica www.uern.br, link 

assistência estudantil, será fixada na sede da DAE e no Campus de Natal. 

 

      4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1- Os demais itens do Edital nº 21/2016 – DAE/PRORHAE/UERN permanecem 

inalterados.  

4.2- A Diretoria de Assistência Estudantil - DAE não se responsabiliza pela divulgação 

de resultados feita por terceiros ou por telefone, devendo o requerente consultar a 

Diretoria, cuja lista de selecionados será fixada em seu mural, ou ainda, acessar o sítio da 

UERN <www.uern.br>. 

 

Mossoró-RN, 05 de agosto de 2016. 

Prof. Dr. Adalberto Veronese da Costa, 

Diretor da Diretoria de Assistência Estudantil  – DAE/PRORHAE 

Portaria nº 0037/2015-GR/UERN. 


