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Edital nº 044/2016 – PROEG
(ADITIVO AO EDITAL Nº 033/2016 – PROEG)

A Pró-Reitora de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando o Edital nº 033/2016 – PROEG, de 14 de junho de 2016, que publicou
no subitem 4.4.2 a data na realização da sexta chamada 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 4.4.2 do Edital nº 033/2016 – PROEG, ONDE SE LÊ: “A publicação do edital
da sexta chamada, quando for o caso, para ocupação de vagas por candidato do cadastro
de suplência reserva será realizada no dia 18 de julho de 2016, obedecendo às orientações
citadas no subitem 1.1.1 deste edital. ”

LEIA-SE:
“4.4.2. A publicação do edital da sexta chamada, quando for o caso, para ocupação de
vagas por candidato do cadastro de suplência reserva será realizada no dia 25 de julho de
2016, obedecendo às orientações citadas no subitem 1.1.1 deste edital. ”
2. Este edital de retificação passa a fazer parte do Edital nº 033/2016 – PROEG, mantendose todas as demais disposições neles constantes e não alteradas pelo presente documento.

Este edital entra em vigor nesta data.
Mossoró, 18 de julho de 2016

Prof.ª Dra. Inessa da Mota Linhares de Vasconcelos
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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