
 

EDITAL Nº 04/2019 – PROGEP/UERN 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS) NO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR – 

PROGEP/UERN 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) no uso de suas atribuições: 

Considerando a previsão orçamentária e financeira contida nos autos do processo n° 

04410027.003170/2020-83; 

Considerando a necessidade de substituir docentes que foram afastados para o gozo de 

licença, prevista em lei, em regimento ou em regulamento nos termos da alínea ‘b’, inciso I do 

art. 2° da Lei n° 9.939/2015; 

Considerando a necessidade de continuidade do serviço público; 

Considerando o Processo SEI nº 04410213.000012/2021-55, que trata de solicitação por 

contratação docente para o Departamento de Enfermagem/Caicó, no qual consta Despacho da 

PROGEP/UERN autorizando a contratação; 

Considerando o Processo SEI nº 04410191.000007/2021-48, que trata de solicitação por 

contratação docente para o Departamento de Enfermagem – DEN/FAEN, no qual consta 

Despacho da PROGEP/UERN autorizando a contratação; 

Considerando os itens 1.4, 1.5, 8.4, 8.5, 8.6 do Edital nº 04/2019 – PROGEP/UERN. 

Torna pública a CONVOCAÇÃO de candidato classificado no Processo de Seleção 

Simplificada, para contratação por tempo determinado, de Professor(a) Temporário para 

atender demandas do semestre letivo 2020.2. 

 

1 – DA CONVOCAÇÃO 

O(A) candidato(a) aprovado(a) ou classificado(a) será convocado(a) pela PROGEP através da 

publicação do presente Edital, e é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 

divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes 

a este processo seletivo, os quais serão publicados exclusivamente nos canais oficiais, a saber 

DOE, JOUERN e/ou Portal da UERN. 



 

Os(As) candidatos(as) aprovados(as) ou classificados(as) serão contratados(as) de acordo 

com os requisitos da área conforme Edital n° 04/2019 – PROGEP/UERN, respeitando-se a 

legislação vigente e o interesse da administração pública. 

Os candidatos que, no momento da contratação, não atenderem aos requisitos do cargo (item 

1 do Edital n° 04/2019 – PROGEP/UERN) terão suas contratações indeferidas. 

 

2 – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS  

O(A) candidato(a) classificado(a) abaixo listado deverá enviar documentação em anexo único, 

no formato PDF, seguindo a ordem do anexo I, para e-mail: selecao.progep@uern.br, a partir 

do dia a partir do dia 12/04/2021 até as 09:00 horas do dia 14/04/2021. 

2.1. Após envio por e-mail, o Setor de Legislação e Encargos Sociais entrará em contato (pelo 

e-mail utilizado para o envio da documentação por parte do convocado) com o candidato para 

comparecimento presencial, até o dia 16/04/2021, para assinatura do contrato e apresentação 

dos documentos originais, elencados no Anexo I. 

Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado deverá entrar em contato, por e-mail, com 

o Departamento de lotação para exercício imediato. 

 

ENDEREÇO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS 

Campus Central 

Diretoria de Pessoal - PROGEP 

Rua Maria Luzia Medeiros Lima, s/n, Centro, CEP: 59.610-220 – Mossoró/RN 

E-mail: legislacao.progep@uern.br 

 

3 – DOS (AS) CONVOCADOS(AS): 
3.1) Campus Caicó/RN 

CURSO/UNIDADE: Departamento de Enfermagem/Caicó 

FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Bases do trabalho em enfermagem; Bases de semiologia e 
semiotécnica em enfermagem 

REGIME DE TRABALHO: 40h 

e-mail: den.caico@uern.br 

3. Tássia Regine de Morais Alves 

 

3.2) Campus Central - Mossoró/RN 

CURSO/UNIDADE: Departamento de Enfermagem – DEN/FAEN 



 

FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: Saúde do Adulto; Saúde Materno-Infantil; Estágio Supervisionado 
Obrigatório. 

REGIME DE TRABALHO: 20h 

e-mail: den@uern.br 

4. Jamile Rodrigues Cosme de Holanda 

Mossoró-RN, 09 de abril de 2021. 

 

 ‘ 

 
Profª Me. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo 

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

 


