
 Governo do Estado do Rio Grande do Norte
 Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
 Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

 Campus Universitário BR 110, KM 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Costa e Silva
 Telefone: (84) 3315-2184 – Ramal: 52184 – CEP: 59.633010 – Mossoró/RN – proex@uern.br

FICHA DE INSCRIÇÃO ______

Nome
Endereço Rua: _______________________________________________________________________

Bairro: _____________________________________________________________________
Cidade: _____________________________________________________________________

Nome  da
Ação/Projeto

Sobre Humanas

Curso
Campus
Turno
Período
Celular
E-mail
Vagas Vagas Gerais (1) Vagas para PCD (  )

(     ) Assino e declaro que conheço todas as normas do edital.

  Caicó/RN, ____ de _________ de 2021.

____________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Destacar e entregar ao candidato)

NÚMERO INSCRIÇÃO: _____
NOME DO/A CANDIDATO /A: ______________________________________________________________

FORMAS DE SELEÇÃO
1   Entrevista 
2   Análise do currículo 

CRITÉRIOS/ PONTUAÇÃO/ CRONOGRAMA SELEÇÃO
1. A entrevista e a Análise do currículo valem, cada uma, 10 pontos.
2. No  caso  de  notas  iguais  entre  os  concorrentes  o  critério  de  desempate  será  o  maior  tempo de  experiência  com

audiovisual.
3. Os candidatos à bolsa de extensão devem estar regularmente matriculados em curso de graduação em comunicação

social da UERN, cursando entre o segundo e o penúltimo semestre.
4. É vedada a inscrição de candidato(a) que possua vínculo empregatício ativo com a Universidade do Estado do Rio

Grande do Norte ou mantenha qualquer outro tipo de bolsa da UERN durante o período em que estiver atuando na
ação. 

5. Os candidatos não poderão estar em débito com a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte (RN), a Receita
Federal do Brasil e a Justiça Trabalhista.

6. Não possuir nenhuma outra bolsa ligada a programas e projetos de ensino, pesquisa ou extensão no âmbito da UERN,
exceto os alunos que são beneficiados com bolsas de auxílio de inclusão digital.

7. Entrevistas:  07/05/2021,  a  partir  das  9h.  (o  link  para  a  entrevista  online  será  encaminhado  ao  email  do
candidato)

mailto:proex@uern.br

