
EDITAL Nº 013/2022 – PROEG/UERN

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da Universidade do Estado de Rio Grande do Norte
(Uern), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o edital de 4ª convocação dos candidatos
aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Professor Formador do Parfor.

1 – DA CONVOCAÇÃO

1.1. O Parfor torna pública a relação dos candidatos selecionados para ministrarem as disciplinas referentes ao 1º
semestre (2023.1) do curso de Pedagogia, nos Campus Avançado de Assu, conforme consta abaixo:

CAMPUS PAU DOS FERROS

DISCIPLINA C/H NOME POSIÇÃO

Antropologia e Educação 60hs/a Mariana Antunes Medeiros de Oliveira 2º

2 – DO ENVIO DA FICHA DE CADASTRO

2.1. Os candidatos convocados deverão enviar para o e-mail parfor@uern.br a Ficha de Cadastro do Bolsista, con-
forme consta no ANEXO I, no período de 10 a 13 de fevereiro de 2023.

3 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais, aditivos e/ou comunicados
complementares pertinentes ao presente certame que vierem a ser publicados no Portal da Uern (www.uern.br).

3.2. Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunica-
dos referentes a este certame, os quais serão divulgados no Portal da Uern (www.uern.br).

3.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional do Parfor/Uern e pela Pró-Reitoria de Ensi -
no de Graduação – Proeg, observado o disposto no Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016.

3.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Mossoró/RN, 09 de fevereiro de 2023

Profª Ma Fernanda Abreu de Oliveira
Pró-reitora de Ensino de Graduação

Profª Ma Naligia Maria Bezerra Lopes
Coordenadora Institucional do Parfor

ANEXO I – FICHA DE CADASTRO DO BOLSISTA

http://www.uern.br/controledepaginas/proeg-editais/arquivos/0975ficha_de_cadastro_do_bolsista_parfor.pdf
http://www.uern.br/
http://www.uern.br/
mailto:parfor@uern.br
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