
 

COMUNICADO  

ADIAMENTO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O SEMESTRE 2020.1 
APROVADOS EM EDITAIS 01/2020 - PROGEP/UERN E 02/2020 - PROGEP/UERN  

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), no uso de suas atribuições 
legais, 

Considerando Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, o qual 
regulamenta a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, definindo quais são os 
serviços públicos e atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em 
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população;  

Considerando os termos do Decreto Estadual n° 29.512 de 13 de março de 
2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Estadual e Decreto 29.548/2020 que altera o 
Decreto 29.512, para incluir novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
COVID-19, entre elas a suspensão temporária de algumas atividades e a definição de grupos 
em que serão priorizados os processos de teletrabalho;  

Considerando a Portaria n° 346/2020-GP/FUERN de 15 de março de 2020, a 
qual estabelece no âmbito da FUERN, orientações acadêmicas e administrativas quanto às 
medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente do 
coronavírus (COVID-19) no âmbito do poder executivo estadual; Considerando a permanente 
vigilância da gestão superior da UERN, acerca dos procedimentos a serem adotados com o 
objetivo de melhor atender às demandas institucionais, resguardando de forma primordial o 
princípio da supremacia do interesse público;  

Considerando os termos constantes nos itens III dos Editais de Convocação de 
candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo simplificado para contratação temporária de 
professor, referente aos Editais n° 01/2020 e n° 02/2020 - PROGEP;  

Resolve:  

ADIAR as convocações para contratações dos candidatos aprovados nos 
Editais n° 01/2020 e n° 02/2020 - PROGEP, que seriam realizadas entre 30 de março a 03 de 
abril de 2020, para o período de 01 a 03 de abril.  

 

Mossoró, 28 de março de 2020.  

 

  
Profª Me. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
Portaria 0210/2019 GR/UERN 

 

 


