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ADITIVO I - EDITAL Nº 05/2018/FAD/UERN 

REFERENTE AO EDITAL DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE ALUNOS E 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS NO NPJ PARA O “CURSO DE 

FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS APLICADO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – TURMA DE MOSSORÓ”. 

 

CONSIDERANDO a comunicação recebida pelo Núcleo Permanente de incentivo à 

autocomposição do MPRN - NUPA: "Em virtude de processo de atualização dos 

cadastros funcionais dos instrutores de mediação ligados ao Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, que está ocorrendo durante todo o mês de outubro de 2018, o Curso de 

Formação de Mediadores de Conflitos aplicado ao Ministério Público, previsto para os 

dias 22 a 26 de outubro de 2018, na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de 

Mossoró/RN precisará ser adiado". 

 

Onde se lê: 

Art. 3°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do sexto ao sétimo 

período do curso de Direito da Faculdade de Direito da UERN, que satisfaçam as 

seguintes condições:  

Leia-se: 

Art. 3°. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados do terceiro ao 

oitavo período do curso de Direito da Faculdade de Direito da UERN, que 

satisfaçam as seguintes condições:  

 

Onde se lê: 

Art. 7º.  As inscrições serão recebidas no período de 01 a 11 de outubro 2018, 

exclusivamente por meio de uma ficha de inscrição online disponível na página da FAD.   

Leia-se: 

Art. 7º.  As inscrições serão recebidas até 25 de outubro de 2018, exclusivamente por 

meio de uma ficha de inscrição online disponível na página da FAD.   

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

O novo cronograma com as datas das atividades: inscrições deferidas, data das 

entrevistas, resultado, detalhamento das datas do Curso etc., serão informadas por meio 

de Edital com ampla publicidade, na ocasião do Núcleo Permanente de incentivo à 

autocomposição do MPRN – NUPA informar à FAD/UERN a nova data, ainda não 

definida, para o Curso de Formação de Mediadores de Conflitos aplicado ao Ministério 

Público. 

 

Mossoró(RN), 18 de outubro de 2018. 

 

 

Profa. Ma. Denise dos Santos Vasconcelos Silva 
Responsável pela seleção de alunos da UERN para o Curso de Mediadores de Conflitos aplicado ao Ministério Público. 


