
 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIO DOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA DO 
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), torna pública, 
conforme disposto no ITEM 3.2.1 do Edital 05/2020 – PROGEP/UERN, aS 
INFORMAÇÕES SOBRE SORTEIO DOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA E 
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS do Processo de Seleção 
Simplificada, para contratação por tempo determinado, de Professor(a) 
Temporário para atender demandas do semestre letivo 2020.1. 
 

1. As bancas examinadoras constituídas nos departamentos foram 

publicizadas em Portal da UERN; 

2. Cada banca examinadora apreciará a lista dos candidatos e identificará 

possíveis impedimentos de seus membros para permanência na banca; 

3. Em havendo impedimento pelas razões expressas no item 5 do Edital, o 

Departamento encaminhará o nome do substituto e o motivo da 

substituição via memorando à Assessoria da PROGEP, para alteração 

da banca e ampla divulgação no Portal da UERN; 

4. O Departamento disporá no e-mail dos candidatos o link para 

participação no sorteio da prova didática, com antecedência mínima de 1 

(uma) hora; 

5. O sorteio contemplará o tema e a ordem (não horários) da prova 

didática, portanto o candidato precisa estar preparado para sua aula, no 

dia e turno para os quais foi sorteado, quando acionado pela banca 

pelos meios de comunicação informados na ficha de inscrição ou pelo e-

mail; 

6. Caso a área necessite de mais de um dia de prova didática (como nos 

casos das áreas de Artes e de Química), o sorteio acontecerá sempre 

no dia anterior, com possibilidade de participação de todos os 

candidatos daquela área e o link será enviado para o e-mail dos 

candidatos; 



7. Os Departamentos encaminharão imediatamente após o sorteio dos 

temas da Prova Didática, o tema sorteado e a ordem das apresentações 

para a Assessoria da PROGEP, para ampla divulgação em Portal da 

UERN. 

 

Mossoró, 21 de julho de 2020. 

 

Profa. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 
 


