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
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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 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 11/11/2014 a
13/11/2014, 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 .
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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 .

