UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM APARELHO LOCOMOTOR
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 199/2014-FACISA,
de 07 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Dra. Núbia Maria Freire Vieira Lima – Professora da UFRN
Dra. Catarina de Oliveira Sousa – Professora da UFRN
Dr. João Afonso Ruaro – Professor da UNICENTRO-PR
Dra. Sandra Cristina de Andrade – Professora da UFRN
Dra. Maria das Graças Rodrigues Araújo – Professora da UFPE
Dr. José Jamacy de Almeida Ferreira – Professor da UFPB

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

24/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL
Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência,
orientamos que o candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo
hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica
facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 05/11/2014 a
07/11/2014, a rg uir o i mpe di me nt o o u a s us pe içã o de q ua lq ue r me mb r o
t it u la r o u su p le nt e d a Co mi s sã o E xa mi na do ra , o u a co mp o s iç ã o da
me s ma , se co n st it uí d a e m de sa co r do co m a s no r ma s q ue r eg e m o
co nc ur so .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ 20H
ÁREA: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CARDIOLOGIA, PNEUMOLOGIA E
ANGIOLOGIA.
COMISSÃO
No da Portaria que designou a comissão: 203/2014-FACISA,
EXAMINADORA-(CE) de 07 de novembro de 2014.
Titulares
Nomes dos membros
o
1 (Presidente)
Dra. Thaiza Teixeira Xavier Nobre – Professor da UFRN
o
2
Dra. Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira – Professora
da UFRN
o
3
Dra. Daniela Gardano Bucharles Mont-Alverne – Professora da
UNIFOR-CE
Suplentes
1o
Dra. Gardênia Maria Holanda Ferreira – Professora da UFRN
o
2
Dra. Karla Rocha Pithon – Professora da UESB
3º
Dra. Shirley Lima Campos – Professora da UFPE
PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

01/12/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 13, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio
dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica facultado
aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 05/11/2014 a 07/11/2014, a rg u ir o
i mp e di me nt o o u a s u sp ei çã o de qua l qu er me mb ro t it u la r o u s up le nt e da
Co mi s sã o E xa mi na do r a , o u a co mp o si çã o da me s ma , se co n s t it u í da e m
de sa co r do co m a s no r ma s qu e reg e m o co nc ur s o .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 204/2014-FACISA,
de 07 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Dra. Adriana Lúcia Meireles – Professora da UFRN
Dr. José Jailson de Almeida Júnior – Professor da UFRN
Dra. Maria Jacirema Ferreira Gonçalves – Professora da UFAM
Dr. Kenio Costa de Lima – Professor da UFRN
Dra. Larissa Grace Nogueira Serafim de Melo – Professora da
UFRN
Dra. Elaine Leandro Machado – Professora da UFMG

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

01/12/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 10, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio
dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica facultado
aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 05/11/2014 a 07/11/2014, a rg u ir o
i mp e di me nt o o u a s u sp ei çã o de qua l qu er me mb ro t it u la r o u s up le nt e da
Co mi s sã o E xa mi na do r a , o u a co mp o si çã o da me s ma , se co n s t it u í da e m
de sa co r do co m a s no r ma s qu e reg e m o co nc ur s o .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: FISIOTERAPIA GERAL / SAÚDE COLETIVA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 194/2014-FACISA,
Alterada pela Portaria nº 211/2014, de 10/11/2014.
Nomes dos membros
Dr. Rodrigo Pegado de Abreu Freitas – Professor da UFRN
Dr. Tiago da Silva Alexandre – Professor da UFSCAR
Dr. Marcos Henrique Fernandes – Professor da UESB
Dra. Catarina de Oliveira Sousa – Professora da UFRN
Dra. Simone Bezerra Alves – Professora da UFPB
Dra. Juliana Maria Gazzola – Professora da UFRN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

17/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 09, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência,
orientamos que o candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo
hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica
facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/11/2014 a
14/11/2014, a rg uir o i mpe di me nt o o u a s us pe içã o de q ua lq ue r me mb r o
t it u la r o u su p le nt e d a Co mi s sã o E xa mi na do ra , o u a co mp o s iç ã o da
me s ma , se co n st it uí d a e m de sa co r do co m a s no r ma s q ue r eg e m o
co nc ur so .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Assistente-A/ 20h
ÁREA: PROCESSO SAÚDE-DOENÇA NA SAÚDE COLETIVA, ATENÇÃO BÁSICA
E SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA.
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 202/2014-FACISA,
de 07 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Ms. Maria Leonor Paiva da Silva – Professora da UFRN
Dr. Lucas Pereira de Melo – Professor da UFRN
Dr. Marcelo Viana da Costa – Professor da UERN
Ms. Cristiane da Silva Ramos Marinho – Professora da UFRN
Dra. Moemia Gomes de Oliveira Miranda – Professora da UERN
Ms. Jennifer do Vale e Silva – Professor da UERN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

24/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL
Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio
dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica facultado
aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 13/11/2014 a 17/11/2014, a rg u ir o
i mp e di me nt o o u a s u sp ei çã o de qua l qu er me mb ro t it u la r o u s up le nt e da
Co mi s sã o E xa mi na do r a , o u a co mp o si çã o da me s ma , se co n s t it u í da e m
de sa co r do co m a s no r ma s qu e reg e m o co nc ur s o .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: PSICOBIOLOGIA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 200/2014-FACISA,
de 07 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Dra. Ana Karina Silva Azevedo – Professora da UFRN
Dra. Renata Maria Toscano Barreto Lyra Nogueira – Professora
da UFPE
Dr. Natanael Antônio dos Santos – Professor da UFPB
Dr. Ramon José Ayres Souza – Professor da UFRN
Dra. Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque – Professora da
UERN
Dr. Rodrigo Pegado de Abreu Freitas – Professor da UFRN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

24/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL
Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência,
orientamos que o candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo
hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica
facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 06/11/2014 a
10/11/2014, a rg uir o i mpe di me nt o o u a s us pe içã o de q ua lq ue r me mb r o
t it u la r o u su p le nt e d a Co mi s sã o E xa mi na do ra , o u a co mp o s iç ã o da

me s ma , se co n st it uí d a e m de sa co r do co m a s no r ma s q ue r eg e m o
co nc ur so .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SAÚDE DA CRIANÇA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 201/2014-FACISA,
de 07 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Dr. Enio Walker Azevedo Cacho – Professor da UFRN
Dra. Roberta Lins Gonçalves – Professora da UFAM
Dra. Daisy Satomi Ykeda – Professora da UESPI
Dra. Maria Thereza Albuquerque Barbosa Cabral Micussi –
Professora da UFRN
Dra. Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira – Professora
da UFRN
Dra. Valtenice de Cássia Rodrigues de Matos França
– Professora da USP

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

24/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL
Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência,
orientamos que o candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo
hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica
facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 05/11/2014 a
07/11/2014, a rg uir o i mpe di me nt o o u a s us pe içã o de q ua lq ue r me mb r o

t it u la r o u su p le nt e d a Co mi s sã o E xa mi na do ra , o u a co mp o s iç ã o da
me s ma , se co n st it uí d a e m de sa co r do co m a s no r ma s q ue r eg e m o
co nc ur so .

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada
Instituto Metrópole Digital
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102
E-mail: anailde@imd.ufrn.br e apuena@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto DE
NA ÁREA DE Design de Interação e Interfaces
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)
2

o

3

o

Bruno Santana da Silva – UFRN
José Guilherme Santa Rosa – UFRN
Luiz Carlos Agner Caldas – IBGE

Suplentes
1o

Jair Cavalcanti Leite – UFRN

2o

Helena Rugai Bastos – UFRN

3º

Gil Garcia de Barros – USP
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

17/11/2014

IMD – Sala B206

08 horas
(horário local)

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.

2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Es crita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SAÚDE DA MULHER
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros
Dra. Grasiéla Nascimento Correia – Professora da UFRN
Dra. Ana Silvia Moccellin – Professora da UFS
Dr. Ciro Franco de Medeiros Neto – Professor da UEPB
Dr. Rodrigo Pegado de Abreu Freitas – Professor da UFRN
Dra. Patrícia Virgínia Silva Lordêlo Garboggini – Professora da
BAHIANA
Dra. Caroline Wanderley Souto Ferreira – Professora da UFPE
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO
LOCAL

PROVA
ESCRITA

17/11/2014

Sala 07, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em
um único documento; e c) cópia de documento de identificação com foto,
devendo apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil,
evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso;

5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso
pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
05/11/2014 a 07/11/2014, arguir o impedimento ou a suspeição de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CARDIOLOGIA, PNEUMOLOGIA E
ANGIOLOGIA.
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 184/2014-FACISA
Nomes dos membros
Dra. Thaiza Teixeira Xavier Nobre – Professora da UFRN
Dra. Márcia Souza Volpe – Professora da UFTM-MG
Dra. Shirley Lima Campos – Professora da UFPE
Dra. Silvana Alves Pereira – Professora da UFRN
Dra. Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira – Professora
da UFRN
Dra. Daniela Gardano Bucharles Mont’Alverne – Professora da
UNIFOR-CE

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

10/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 09, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a
ser informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em
um único documento; e c) cópia de documento de identificação com foto,
devendo apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o

candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil,
evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a suspeição de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora,
ou a composição da mesma, se constituída em desacordo com as
normas que regem o concurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ 20H
ÁREA: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA HUMANA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros
Dra. Julliane Tamara Araújo de Melo – Professora da UFRN
Dra. Thaiza Teixeira Xavier Nobre – Professora da UFRN
Dra. Jane Cristina de Oliveira Faria Amaral – Professora da
UFRJ
Dr. Gustavo da Cunha Lima Freire – Professor da UFRN
Dr. Mário André Leocádio Miguel – Professor da UFRN
Dr. José Garcia Ribeiro Abreu Júnior – Professor da UFRJ
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO
LOCAL

PROVA
ESCRITA

17/11/2014

Sala 10, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em
um único documento; e c) cópia de documento de identificação com foto,
devendo apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil,
evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso;

5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso
pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
05/11/2014 a 07/11/2014, arguir o impedimento ou a suspeição de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Assistente-A/ 20H
ÁREA: NUTRIÇÃO CLÍNICA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros
Dra. Ana Paula Trussardi Fayh – Professora da UFRN
Ms. Thaiz Mattos Sureira – Professora da UFRN
Dra. Aline Marcadenti de Oliveira – Professora da UFCSPA-RS
Dra. Janaína Paula Costa da Silva – Professora da UFRN
Ms. Nilcimelly Rodrigues Donato – Professora da UFCG-PB
Dra. Zilda Elisabeth de Albuquerque Santos – Professora da
UFRGS-RS
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO
LOCAL

PROVA
ESCRITA

17/11/2014

Sala 13, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

13:00h

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo
de candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos
de impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e
Projeto de Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na
mesma semana da Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento
de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática,
a ser informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar
na secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional
em um único documento; e c) cópia de documento de identificação com
foto, devendo apresentar o original para conferência. Assim, orientamos
que o candidato providencie a referida documentação para entrega em
tempo hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso;

5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho
de 2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o
período de 05/11/2014 a 07/11/2014, arguir o impedimento ou a
suspeição de qualquer membro titular ou suplente da Comissão
Examinadora, ou a composição da mesma, se constituída em
desacordo com as normas que regem o concurso.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: PROCESSO DE TRABALHO EM CUIDADOS CRÍTICOS AO ADULTO
EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 185/2014-FACISA
Nomes dos membros
Dra. Quenia Camille Soares Martins – Professora da UFRN
Dra. Allyne Fortes Vitor – Professora da UFRN
Dra. Fernanda Santos Nogueira de Góes – Professora da USP
Dra. Cecília Nogueira Valença – Professora da UFRN
Dra. Viviane Euzebia Pereira Santos – Professora da UFRN
Dra. Maria Clemilde Mouta de Sousa – Professora da UFPB

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

10/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 09, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
13:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela

própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 186/2014-FACISA
Nomes dos membros
Dr. Pablo de Sousa Seixas – Professor da UFRN
Dra. Normanda Araújo de Moraes – Professora da UNIFOR-CE
Dra. Clara Maria Melo dos Santos – Professora da UFRN
Dra. Ilana Lemos de Paiva – Professora da UFRN
Dra. Maria de Fátima Pereira Alberto – Professora da UFPB
Dra. Ana Andrea Barbosa Maux – Professora da FACEX-RN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

10/11/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 10, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela

própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada
Instituto Metrópole Digital
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102
E-mail: anailde@imd.ufrn.br e apuena@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Assistente-A/20h
NA ÁREA DE Gestão de Tecnologia da Informação
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Manoel Veras de Sousa Neto – UFRN

2o

Wellington Silva de Souza – UFRN

3o

Brivaldo André Marinho da Silva – UFPB

Suplentes
1o

Joao Carlos Xavier Junior – UFRN

2o

Josué Vitor de Medeiros Junior - UFRN

3º

Cesar Alexandre de Souza – USP
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

24/11/2014

IMD – Sala B203

08 horas
(horário local)

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.

2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Es crita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada
Instituto Metrópole Digital
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102
E-mail: anailde@imd.ufrn.br e apuena@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto DE
NA ÁREA DE Informática Educacional
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco – UFPE

2o

Rommel Wladimir de Lima – UERN

3o

Sergio Paulino Abranches – UFPE

Suplentes
1o

Adja Ferreira de Andrade – UFRN

2o

Patricia A. Jaques Maillard – UNISINOS

3º

Cátia Silva – UFCVirtual/UFC
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

01/12/2014

IMD – Sala B202

08 horas
(horário local)

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.

2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;
3) No dia da Prova Es crita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada
Instituto Metrópole Digital
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102
E-mail: anailde@imd.ufrn.br e apuena@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Assistente-A/20h
NA ÁREA DE Práticas de Leitura e Escrita em Português
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Cristiano Lessa de Oliveira - IFAL

2o

Rosângela Pedralli – UFSC

3o

Deywid Wagner de Melo – UFAL

Suplentes
1o

Lucélio Dantas de Aquino - UFRN

2o

Marília Maia Saraiva - IFRN

3º

Rosângela Hammis Rodrigues - UFSC
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

30/11/2014

IMD – Salas B203

08 horas
(horário local)

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;

3) No dia da Prova Es crita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada
Instituto Metrópole Digital
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102
E-mail: anailde@imd.ufrn.br e apuena@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto DE
NA ÁREA DE Programação de Jogos Digitais
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Charles Andryê Galvão Madeira – UFRN

2o

André Maurício Cunha Campos – UFRN

3o

Giordano Ribeiro Eulalio Cabral – UFPE

Suplentes
1o

Selan Rodrigues dos Santos – UFRN

2o

Eduardo Henrique da Silva Aranha – UFRN

3º

José Gilvan Rodrigues Maia – UFC
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

17/11/2014

IMD – Sala B202

08 horas
(horário local)

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
impugnação da Comissão Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita;

3) No dia da Prova Es crita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com f oto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
4) No dia do sorteio da ordem de apresentação e dos temas da Prova Didática, a ser
informado pela Comissão Examinadora, deverá o candidato entregar na
secretaria da unidade acadêmica: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo
apresentar o original para conferência. Assim, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso;
5) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos
serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações;
6) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
03/11/2014 a 05/11/2014, arguir o impedimento ou a sus pei ção de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou
a composição da mesma, se constituída em desacordo com as normas
que regem o concurs o.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DONORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
Campus Universitário – Praça Cívica - Natal/RN - 59078-970
Fone (84) 3342 2296 Fax (84) 3215 3270
www.progesp.ufrn.br | concursos@reitoria.ufrn.br

Unidade Especializada: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Endereço: Rua Vila Trairi, S/N, Centro, Santa Cruz-RN
Fone: (84) 3291-2411
E-mail: secretaria@facisa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA
CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ DE
ÁREA: PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 210/2014-FACISA,
de 10 de novembro de 2014.
Nomes dos membros
Dra. Luciana Fernandes de Medeiros Azevedo – Professora da
UFRN
Dra. Ruth Maria de Paula Gonçalves – Professora da UECE
Dr. Hartmut Günther – Professor da UNB-DF
Dr. Gustavo Martineli Massola – Professor da USP
Dra. Betânea Moreira de Moraes – Professora da UECE
Dra. Renata Meira Veras – Professora da UFBA

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

01/12/2014

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 09, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio
dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica facultado
aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 05/11/2014 a 07/11/2014, a rg u ir o
i mp e di me nt o o u a s u sp ei çã o de qua l qu er me mb ro t it u la r o u s up le nt e da
Co mi s sã o E xa mi na do r a , o u a co mp o si çã o da me s ma , se co n s t it u í da e m
de sa co r do co m a s no r ma s qu e reg e m o co nc ur s o .

