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Agência  de Comunicação da UERNFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 20

do item 1 no Edital Nº 15/2021 – PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PROFESSOR – PROGEP/UERN

I - Retifica por meio deste Aditivo nº 01 o perfil do candidato 
para a vaga de Doenças do Aparelho Digestivo no 
Departamento de Ciências Biomédicas/Mossoró presente 
na tabela de vagas do item 1 no Edital Nº 15/2021 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PROFESSOR – PROGEP/UERN.

Deste modo, onde lê-se:
Graduação em Medicina. Residência Médica em 
Gastroenterologia, ou Título de Especialista em 
Gastroenterologia. Disponibilidade para assumir a carga 
horária conforme a necessidade do Departamento.

Leia-se:
Graduação em Medicina. Residência Médica em 
Gastroenterologia, ou Título de Especialista em 
Gastroenterologia, ou Residência em Cirurgia Geral. 
Disponibilidade para assumir a carga horária conforme a 
necessidade do Departamento.
II - Este aditivo passa a fazer parte do Edital Nº 15/2021–
PROGEP/UERN, mantendo-se neste todas as disposições 
não alteradas.
III - O presente aditivo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Mossoró, 30 de novembro de 2021
Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas – PROGEP

DESPACHO
Processo nº 04410158.001089/2021-54
Interessado: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
  
Considerando requerimento do servidor Iéber Santos de 
Moura, que solicita a concessão do auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências;
Considerando os termos da Resolução nº 22/2021 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 06/2019 – CD/FUERN;
Considerando o Parecer 1580/2021 - AJUR/UERN 
(id 12137465) e Parecer 932/2021 - UCI/UERN (id 12142788), 
que opinam favoravelmente à concessão do auxílio.
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do servidor 
interessado, retroagindo seus efeitos a data de solicitação.
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.
 
Mossoró, 29/11/2021.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

DESPACHO
Assunto: Prorrogação do EDITAL Nº 10/2020 – PROGEP/
UERN – Processo Seletivo Simplificado para contratação 
temporária de revisor de texto para a Agência de
Comunicação - AGECOM 

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; 
Resolve:
Prorrogar o Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação temporária de Revisor de 
texto para a Agência de
Comunicação - AGECOM, conforme disposto no item nº 7.4 
do Edital nº 10/2020 - PROGEP, por mais 01 (um) ano, o qual 
passa a ter vigência até o dia 04 de dezembro de 2022.
Mossoró-RN, 03 de dezembro de 2021.
Profª Isabel Cristina Amaral Sousa Rosso Nelson
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Portaria nº 1398/2021 – GP/FUERN

Edital Nº 02/2021 – PROGEP/UERN
V 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 prevista nos autos do Processo SEI RN n° 
04410027.003170/2020-83;
CONSIDERANDO o art. 2° da Lei n° 9.939/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço 
público;
CONSIDERANDO o Parecer da Assessoria Jurídica (Processo 
SEI RN n° 04410027.003258/2020-03), no qual opinou 
pela possibilidade da realização do processo seletivo para 
professores temporários;
CONSIDERANDO a vigência do Edital nº 02/2021 – PROGEP/
UERN e os termos dos itens 1.3 e 1.4 do mesmo; 
CONSIDERANDO o pleito do Departamento de 
Educação/Patu por substituição docente para suprir as 
demandas de sala de aula, conforme Processo SEI RN nº 
04410223.000063/2021-68;
CONSIDERANDO o Despacho n° 12223543 no Processo 
SEI RN nº 04410223.000063/2021-68 que autoriza a 
contratação para o Departamento de Educação/Patu de 01 
docente temporário com regime de trabalho de 40 horas 
classificado na seleção regida pelo Edital nº 02/2021;
Torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados 
no Processo de Seleção Simplificada, para contratação 
por tempo determinado, de Professor(a)Temporário para 
atender demandas do semestre letivo 2021.1.

1 – DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO:
1.1 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.
1.2 É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a 
observância da convocação a ser realizada pelos meios de 
divulgação oficiais, como Portal da UERN.
1.3 Os(As) candidatos(as) aprovados(as) serão 
contratados(as) de acordo com os requisitos da área 
conforme Edital n° 02/2021 – PROGEP/UERN, respeitando-
se a legislação vigente e o interesse da administração 
pública.
1.4 Os candidatos que, no momento da contratação, 
não atenderem aos requisitos do cargo (item 1 do Edital 
n° 02/2021 – PROGEP/UERN) terão suas contratações 
indeferidas.

2 – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
2.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) abaixo listado deverá 
enviar (de e-mail próprio) documentação em anexo único, 
no formato PDF, seguindo a ordem do anexo I, para e-mail: 
selecao.progep@uern.br, até as 23h59 do dia 06/12/2021.
2.2 Após envio por e-mail, o Setor de Legislação e 
Encargos Sociais entrará em contato com o candidato 
(pelo e-mail utilizado para o envio da documentação por 
parte do convocado até o dia 08/12/2021, para assinatura 
do contrato e apresentação dos documentos originais, 
elencados no anexo I.
2.3 Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado 
deverá entrar em contato, por e-mail, com o Departamento 
de lotação para exercício imediato.
2.4 ENDEREÇO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
ORIGINAIS
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP
Diretoria de Pessoal – DP
Edifício Prof. Epílogo de Campos, Praça Miguel Faustino.
Rua Quintino Bocaiuva, s/n, Centro, CEP: 59.610-190 – 
Mossoró/RN
E-mail: legislacao.progep@uern.br 

3 – DOS (AS) CONVOCADOS(AS):
I) Campus Patu/RN
CURSO/UNIDADE: Departamento de Educação – Patu
FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Educação
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
4ª – Shirley Targino Silva

Mossoró-RN, 01 de dezembro de 2021.
Prof. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas

Edital Nº 05/2020 – PROGEP/ 
UERN
IV 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 prevista nos autos do Processo SEI RN n° 
04410027.003170/2020-83;
CONSIDERANDO o art. 2° da Lei n° 9.939/2015;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço 
público;
Considerando o Parecer n° 16/2020 da Assessoria Jurídica 
(Processo SEI n° 04410027.001494/2020-87), no qual 
opinou pela possibilidade da realização do processo 
seletivo para professores temporários;
CONSIDERANDO a vigência do Edital nº 05/2020 – PROGEP/
UERN e os termos dos itens 1.3 e 1.4 do mesmo;
CONSIDERANDO o pleito do Departamento de Química/
Mossoró por substituição docente para suprir as 
demandas de sala de aula, conforme Processo SEI RN nº 
04410186.000601/2021-16;
CONSIDERANDO o Despacho n° 12227356 no Processo 
SEI RN nº 04410186.000601/2021-16 que autoriza a 
contratação para o Departamento de Química/Mossoró 
de 01 docente temporário com regime de trabalho de 20 
horas classificado na seleção regida pelo Edital nº 05/2020;
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 2020.1.

1 – DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO:
1.1 O(A) candidato(a) aprovado(a) ou classificado(a) será 
convocado(a) pela PROGEP através da publicação do 
presente Edital, em conformidade com item 1.2 do Edital 
nº 05/2020 – PROGEP/UERN, a saber:
1.2. 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 
mencionados no item 1.1.
1.3 Os(As) candidatos(as) aprovados(as) ou classificados(as) 
serão contratados(as) de acordo com os requisitos da área 
conforme Edital n° 05/2020 – PROGEP/UERN, respeitando-
se a legislação vigente e o interesse da administração 
pública.
1.4 Os candidatos que, no momento da contratação, 
não atenderem aos requisitos do cargo (item 1 do Edital 
n° 05/2020 – PROGEP/UERN) terão suas contratações 
indeferidas.

2 – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
2.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) abaixo listado deverá 
enviar (de e-mail próprio) documentação em anexo único, 
no formato PDF, seguindo a ordem do anexo I, para e-mail: 
selecao.progep@uern.br, até as 23h59 do dia 06/12/2021.
2.2 Para candidatos aprovados para o Campus Central:
2.2.1 Após envio por e-mail, o Setor de Legislação e 
Encargos Sociais entrará em contato com o candidato para 
comparecimento presencial, até o dia 08/12/2021, para 
assinatura do contrato e apresentação dos documentos 
originais, elencados no Anexo I.
2.3 Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado 


