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EDITAL Nº 026/2016 – PROEG
(ADITIVO AO EDITAL Nº 025/2016 – PROEG)
A Pró‐Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando o Edital nº 025/2016 – PROEG, de 29 de abril de 2016, que divulgou o
edital de convocação em quarta chamada para realização dos procedimentos de inscrição de
interesse por vaga dos suplentes da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para
ingresso no ano de 2016 nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – UERN

TORNA PÚBLICO QUE:
1. No subitem 1.1.7 do Edital nº 025/2016 – PROEG, ONDE SE LÊ: “O candidato convocado na
cota destinada à pessoa com deficiência deverá ser previamente submetido à avaliação da junta
multiprofissional da UERN, conforme subitem 3.9 do Edital nº 36/2015 da PROEG, devendo
apresentar‐se no horário das 19h às 21h do dia 26 de maio do ano em curso, com 30 minutos de
antecedência, no prédio da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS da UERN, localizado na Rua
Atirador Miguel A. da Silva Neto, s/n Aeroporto – Mossoró/RN.”
2. No subitem 2.2 do Edital nº 025/2016 – PROEG, ONDE SE LÊ: “A matrícula institucional dos
convocados em quarta chamada será realizada no dia 27 de maio de 2016, na secretaria da
Unidade Universitária/Faculdade do curso para o qual o candidato está sendo convocado, nos
endereços e horários previstos no anexo II deste edital.

LEIA‐SE:
1.1.7. O candidato convocado na cota destinada à pessoa com deficiência deverá ser
previamente submetido à avaliação da junta multiprofissional da UERN, conforme subitem 3.9
do Edital nº 36/2015 da PROEG, devendo apresentar‐se no horário das 19h às 21h do dia 02 de
junho do ano em curso, com 30 minutos de antecedência, no prédio da Faculdade de Ciências da
Saúde – FACS da UERN, localizado na Rua Atirador Miguel A. da Silva Neto, s/n Aeroporto –
Mossoró/RN.”
2.2. A matrícula institucional dos convocados em quarta chamada será realizada no dia 03 de
junho de 2016, na secretaria da Unidade Universitária/Faculdade do curso para o qual o candidato
está sendo convocado, nos endereços e horários previstos no anexo II deste edital.
3. Este edital de retificação passa a fazer parte do Edital nº 025/2016– PROEG, mantendo‐se
todas as demais disposições neles constantes e não alteradas pelo presente documento.
Este edital entra em vigor nesta data.
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Mossoró, 11 de maio de 2016

Prof.ª Drª Francisca de Fátima Araújo Oliveira
Pró-Reitora Adjunta de Ensino de Graduação
Portaria nº 7675/2013 – GR/UERN.
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