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Aditivo nº 002/2017 ao Resultado do EDITAL N° 006/2017 – PROEX/UERN
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENSÃO- PIBEX
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – PROEX/UERN, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública o aditivo nº 002/2017 ao resultado final de seleção de
bolsas de extensão, conforme previsto no edital n° 006/2017 – PROEX/UERN.
1. DA AÇÃO “SENSIBILIZAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO INOVADOR”
1.1. Em virtude da desistência de todos os alunos selecionados, conforme Memorando nº 084/2017 –
DAD/FACEM, e após nova seleção realizada no dia 30 de agosto de 2018 pela coordenadora da referida ação,
a PROEX divulga nova lista de alunas selecionadas:
Nome da Ação

Vagas

Sensibilização para o Empreendedorismo
Inovador

01

Nome do Candidato(a)

Situação

Maria Fabiana Braz Laurentino

Aprovada/Classificada

Thaís Nunes de Medeiros

Aprovada/Suplente

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. A candidata classificada deve procurar a coordenação da ação para apresentação e início das atividades.
2.2. A candidata classificada não pode estar em débito, em nenhum momento, com a Secretaria de Tributação
do RN, a Secretaria da Receita Federal e com a Justiça do Trabalho, sob pena de não receber a bolsa.
2.3. A conta bancária para recebimento da bolsa pode ser de qualquer banco, desde que seja conta corrente.
2.4. É direito ação destituir a candidata selecionada caso a mesmo não entregue a documentação necessária no
prazo estabelecido, não tenha sido capaz de executar as funções atribuídas ou por motivos de insubordinação;
e convocar o próximo candidato, respeitando a ordem de classificação.
Mossoró/RN, 04 de setembro de 2017.

Prof. Etevaldo Almeida Silva
Pró-Reitor de Extensão da UERN

