MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ADMINISTRAÇÃO DO CCET/ PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CLIMÁTICAS
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3000
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3781/ 99193-6135
E-mail: pslucio@ccet.ufrn.br, suzana@ccet.ufrn.br, ppgcc@ccet.ufrn.br.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“ADJUNTO-A/DE”, NA ÁREA DE OCEANOGRAFIA FÍSICA.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 039/2015-CCET

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Werônica Meira de Souza (UFCA)

2o

Michelle Simões Reboita (UNIFEI)

3o

Maria Luciene Dias de Melo (UFAL)

Suplentes
1o

Ilana Elazari Klein Coaracy Wainer (USP)

2o

José Henrique Fernandez (UFRN)

3o

Bergson Guedes Bezerra (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
08/09

LOCAL
Auditório do CCET

HORÁRIO
08:00

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (09/09 a 11/09), sendo as datas confirmadas aos

candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 – Campus Universitário
CEP: 59078-900
Fone: 3342-2340 (ramal 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ARTE/EDUCAÇÃO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 27/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. Vicente Vitoriano Marques Carvalho (UFRN)

2o

Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Maria das Vitórias Negreiros do Amaral (UFPE)

Suplentes
1o

Prof.ª Dr.ª Laís Guaraldo (UFRN)

2o

Prof.ª Dr.ª Karenine de Oliveira Porpino (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Lívia Marques Carvalho (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

14/09/2015

LOCAL
Sala P do Departamento de
Artes

HORÁRIO
08h

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES/CCHLA – CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3000 Caixa Postal 1524 – Campus Universitário Lagoa
Nova, Natal/RN.
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2340 (opção da secretária eletrônica: 2)
E-mail: rodrigobtn.adv@reitoria.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ATUAÇÃO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 24/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Drª. Nara Graça Salles (UFRN)

2o

Profa. Drª. Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira (UFS)

3o

Profa. Drª. Marina Fernanda Elias Volpe (UFRJ)

Suplentes
1o

Profa. Drª. Patrícia Garcia Leal (UFRN)

2o

Profa. Dra. Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio (UFRN)

3o

Profa. Drª. Natassia Garcia Leite Duarte de Oliveira (UFG)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

ESCRITA

21/09

LOCAL
SALA D –

HORÁRIO
14:00 às 18:00

DEART/PRÉDIO ANEXO

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não

será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES/CCHLA – CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3000 Caixa Postal 1524 – Campus Universitário Lagoa
Nova, Natal/RN.
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2340 (opção da secretária eletrônica: 2)
E-mail: rodrigobtn.adv@reitoria.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE DRAMATURGIA, ESTÉTICA E HISTÓRIA DO TEATRO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 25/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. José Sávio Oliveira de Araújo (UFRN)

2o

Prof. Dr. Julio Mota (PUC/PR)

3o

Prof. Dr. Diogenes André Vieira Maciel (UEPB)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Jeferson Fernandes Alves (UFRN)

2o

Prof. Dr. Paulo Vieira (UFPB)

3o

Prof. Dr. Carlos Cartaxo (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

ESCRITA

21/09

LOCAL
SALA P –

HORÁRIO
14:00 às 18:00

DEART/PRÉDIO ANEXO

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos

candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES/CCHLA – CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3000 Caixa Postal 1524 – Campus Universitário Lagoa
Nova, Natal/RN.
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2340 (opção da secretária eletrônica: 2)
E-mail: rodrigobtn.adv@reitoria.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE PREPARAÇÃO CORPORAL PARA TEATRO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 26/2015DEART

Titulares
1o (Presidente)

Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek (UFRN)

2o

Prof. Drª Nara Graça Salles (UFRN)

3o

Profª Drª Lara Rodrigues Machado (UFBA)

Suplentes
1o

Profª. Drª Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio (UFRN)

2o

Profª Drª Lígia Losada Tourinho (UFRJ)

3o

Profa. Drª. Marcia Virgínia Bezerra (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

ESCRITA

15/09

LOCAL
SALA 28 – DEART

HORÁRIO
14:00 às 18:00

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (16/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão

Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS
Endereço: Rua General Cordeiro de Farias, s/n – 1º andar – Bairro Petrópolis
CEP: 59010-180
Fone: (84) 3342-9796
E-mail: dactsec@dact.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 062/CCS

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Prof. Sergio Akira – USP/Ribeirão Preto

2o

Profª. Analucia Rampazzo Xavier – UFF

3o

Profª. Rejane Giacomelli Tavares – UFPEL

Suplentes
1o

Profª Elaine Hatanaka – Universidade Cruzeiro do Sul

2o

Prof. Najeh Maissar Khalil – UNICENTRO

3o

Profª. Luciane Carla Alberici – UNICAMP

CALENDÁRIO
ETAPAS

DATA

LOCAL

Prova escrita

21.09.15

Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas/CCS/UFRN

HORÁRIO

09h às 13h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS
Endereço: Rua General Cordeiro de Farias, s/n – 1º andar – Bairro Petrópolis
CEP: 59010-180
Fone: (84) 3342-9796
E-mail: dactsec@dact.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE FUNDAMENTOS EM MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA
E IMUNOLOGIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 063/CCS

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Lúcia Maria da Cunha Galvão - UFMG

2o

Lilia Maria Carneiro Câmara - UFC

3o

Wagner Luiz Batista - USP

Suplentes
1o

Ana Maria de Castro - UFMG

2o

Carlos Roberto Alves – FIOCRUZ

3o

Vânia Sousa de Andrade - UFRN

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA
14.09.15

LOCAL
Departamento de Análises
Clínicas e
Toxicológicas/CCS/UFRN

HORÁRIO
09:00 às 13:00

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos

candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS/CCHLA-UFRN
Endereço: CAMPUS CENTRAL
CEP:
Fone:3215.3555
E-mail:dcs@cchla.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA.
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: Nº 67

Titulares
1o (Presidente)

Prof. Drº JOSE ANTONIO SPINELI LINDOZO – UFRN

2o

Prof. Drº GABRIEL EDUARDO VITULLO – UFRN

3o

Prof. Drº ELIEL RIBEIRO MACHADO – UEL

Suplentes
1o

Prof. Drº LINCOLN MORAES DE SOUZA – UFRN

2o

Profa. Drª ARLETH SANTOS BORGES - UFMA

3o

Prof. Drº MARCOS ANTONIO DA SILVA – UFGD

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
21/09/2015

LOCAL
SETOR II – BLOCO A

HORÁRIO
8HS

SALA 4

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Endereço: Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3509 / 3510
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA ECONOMIA APLICADA/POLÍTICAS PÚBLICAS.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 49/2015-CCSA

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Hironobu Sano (DEPAD/UFRN)

2o

Eduardo Fagnani (IE/Unicamp)

3o

Ítalo Fitipaldi (Ciências Sociais/UFPB)

Suplentes
1o

Richard Medeiros de Araújo - suplente externo – (Unifacex)

2o

Pamela de Medeiros Brandão (DEPAD/UFRN)

3o

Aline Virgínio Medeiros Nelso (DEPAD/UFRN)
CALENDÁRIO

PROVA/ETAPA

DATA

Prova Escrita

21/09/2015

LOCAL
Sala Multimeios 01 –
NEPSA

HORÁRIO
09h às 13h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Endereço: Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3509 / 3510
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA TEORIA MACROECONÔMICA.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 48/2015-CCSA

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. André Luís Cabral de Lourenço - UFRN

2o

Prof. Dr. Franklin Leon Peres Serrano – UFRJ

3o

Prof. Dr. Fabrício Pitombo Leite - UFRN

Suplentes
1o

Ricardo de Figueiredo Summa – UFRJ

2o

Odair Lopes Garcia - UFRN

3o

Márcia Maria de Oliveira Bezerra - UFRN

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

Prova Escrita

08/09/2015

LOCAL
Sala Multimeios 01 –
NEPSA

HORÁRIO
09h às 13h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (09/09 a 11/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Endereço: UFRN - Campus Universitário, s/n – Lagoa Nova
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3215-3455 / 3215-3450
E-mail: def@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE PRÁTICAS CORPORAIS, NATUREZA E SOCIEDADE

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 09/2015-DEF

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Drª. Gisele Maria Schwartz (UNESP- Rio Claro)

2o

Prof. Dr. Diego Luz Moura (UNIVASF)

3o

Prof. Dr. Walter Roberto Correia (USP)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva (UFES)

2o

Prof. Drª. Vanessa Santhiago (UNIP)

3o

Prof. Dr. Cheng Hsin Nery Chao (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA
22/09

LOCAL
Departamento de educação física-

HORÁRIO
14h00

sala 07

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (23/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – CENTRO DE TECNOLOGIA
59072-970
(84) 9 9193 6331
joseluiz@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
COMISSÃO
EXAMINADORA – CE
Titulares
Presidente
2º membro
3º membro

JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA - UFRN
RICARDO FERREIRA PINHEIRO - UFRN
FERNANDO SALVADORI - UFPB

Suplentes
1º membro
2º membro
3º membro

MARCOS ANTÔNIO DIAS DE ALMEIDA - UFRN
LUCIANO SALES BARROS - UFRN
MAX CHIANCA PIMENTEL FILHO - UFERSA

PROVA
PROVA ESCRITA

Nº DA PORTARIA: 127/2015-CT

CALENDÁRIO
DATA
LOCAL
14/09/2015
Setor IV, Bloco G, Sala
1

HORÁRIO
8 h às 12 h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.

4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
Endereço do Departamento: UFRN – CT – DEM Campus Universitário, S/N, Lagoa
Nova.
CEP: 59072-970
Fone: 3215-3740
E-mail: dem@dem.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE: MÁQUINAS TÉRMICAS
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão:

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Dr. Clodoaldo de Oliveira Carvalho Filho (UFC)

2o

Dr. André Valente Bueno (UFC)

3o

Dr. Adriano Sitônio Rumão (UFPB)

Suplentes
1o

Dr. Marcelo Bezerra Grilo (UFCG)

2o

Dr. Edson Bazzo (UFSC)

3o

Dr. Emerson de Freitas Jaguaribe – UFPB

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
14/09/2015

LOCAL
Setor IV

HORÁRIO
8:30 às 12:30

Sala 4I10

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos

candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Endereço: Campus Universitário S/N Lagoa Nova
CEP: 59082-970
Fone: 3215-3729
E-mail: dep@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE “ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSO
DA PRODUÇÃO – GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES /
MANUTENÇÃO”

COMISSÃO
EXAMINADORA (CE)
Titulares
1º (Presidente)
2º
3º
Suplentes
1º
2º
3º

PROVA
ESCRITA

N.º da Portaria que designou a comissão: 130/2015-CT
Nomes dos membros/Instituição de Origem
SANDRA RUFINO SANTOS (UFRN)
OTONIEL MARCELINO DE MEDEIROS (UFRN)
ROBERTO MALHEIROS MOREIRA FILHO (UFJF)
MARIO ORESTES AGUIRRE GONZALES (UFRN)
WATTSON JOSÉ SAENZ PERALES (UFRN)
LARISSA ELAINE DANTAS DE ARAÚJO
(UFSCAR)ROBERTO

DATA
15/09/15

CALENDÁRIO
LOCAL
AUDITÓRIO DO LAI

HORÁRIO
8 horas

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (16/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.

4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
Endereço: Av. General Gustavo de Farias, S/N, Bairro Petrópolis, Natal-RN
CEP: 59012-570
Fone: (84) 3342-9831/9804
E-mail: szucolotto@hotmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE ANÁLISE E CONTROLE DE
MEDICAMENTOS
COMISSÃO DE
SELEÇÃO
Titulares

No da Portaria que designou a comissão: 58

1o (Presidente)

Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa (UFRN)

2o

Gerson Antonio Pianetti (UFMG)

3o

Fernando Mauro Lanças (USP)

Suplente
1o

Nome do membro
Ana Paula Barreto Gomes (UFRN)

2o

Terezinha de Jesus Andreoli Pinto (USP)

3o

Wagner Vilegas (UNESP)

Nome dos membros

CALENDÁRIO
ETAPAS

DATA

LOCAL
Sala 1 do Programa de Pós Graduação

Prova Escrita

14/09/2015

HORÁ
RIO
8h00

em Ciências Farmacêuticas (2º andar)–
Faculdade de Farmácia

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA – CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
Endereço: Av Senador Salgado Filho 3000, Lagoa Nova, natal-RN,
Fone:84-32153409

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE COGNIÇÃO E MEMÓRIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: Nº 28/2015

Titulares
1o (Presidente)

Elaine Cristina Gavioli - UFRN

o

Regina Helena da Silva - UNIFESP

o

Flávio Freitas Barbosa - UFPB

2
3

Suplentes
1o

Jeferson de Souza Cavalcante - UFRN

2o

Nicole leite Galvão Coelho - UFRN

3o

José Ronaldo Dos Santos - Universidade Federal de
Sergipe

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
08/09/2015

LOCAL

HORÁRIO

Sala de reunião do
departamento
de
Fisiologia UFRN

8:00 às 12:00HS

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (09/09 a 12/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Endereço: Campus Universitário da UFRN / Lagoa Nova / Natal-RN
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2246-R. 750
E-mail: dehis@cchla.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE EAD – ENSINO DE HISTÓRIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Raimundo Nonato Araújo da Rocha (UFRN)

2o

Raimundo Pereira Alencar Arrais (UFRN)

3o

Rosa Maria Godoy Silveira (UFPB)

Suplentes
1o

Haroldo Loguercio Carvalho (UFRN)

2o

José Evangelista Fagundes. (UFRN)

3o

Circe Maria Fernandes Bittencourt (PUC/SP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

08/09/2015

CAMPUS UFRN /

8:00 ÀS 12:00

SETOR II / SALA C4

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (09/09 a 11/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão

Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Endereço do Departamento: CCET SALA 03
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3820, 32153819, 91936231
E-mail: villanueva@ccet.ufrn.br, odirlei@ccet.ufrn.br, luizinhom88@ccet.ufrn.br,
josenildo.rocha@ccet.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 027/2015 - CCET

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
BERNADETE BARBOSA MOREY (UFRN)

2o

GISELLE COSTA DE SOUSA (UFRN)

3o

ROGER MIARKA (UNESP/Rio Claro)

Suplentes
1o

ODIRLEI SILVA JESUS (UFRN)

2o

FERNANDO GUEDES CURY (UFRN)

3o

ROSALBA LOPES DE OLIVEIRA (Inst. Kennedy/RN)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
21/09/2015

LOCAL
Sala de

HORÁRIO
9:00hs

Seminários/CCET

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão

Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTEGRADA
Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Natal/RN.
CEP: 59012-300
Fone: (84) 3342-9707
E-mail: departamento_medicinaintegrada@yahoo.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR (CARDIOLOGIA)
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 057/CCS

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
JOSALMIR JOSÉ MELO DO AMARAL (UFRN)

2o

JÚLIO CÉSAR VIEIRA DE SOUSA (UFRN)

3o

STEPHAN BARISIC JÚNIOR (UERN)

Suplentes
1o

ANTONIO CARLOS DE SOUZA SPINELLI (UFRN)

2o

ISABELA SACILOTTO VILLAR DE FRETIAS (UFRN)

3o

MARIA DE FÁTIMA NEGRI (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

ESCRITA

21/09/2015

LOCAL
Sala 01
4º subsolo do HUOL

HORÁRIO
08:00

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não

será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Endereço: Av.Sen. Salgado Filho 3000, Lagoa Nova - Natal-RN
CEP: 59078-970
Fone: 84 3342-2291
E-mail: dnut@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE ALIMENTOS
COMISSÃO EXAMINADORA
-(CE)
Titulares
1º (Presidente)
2º
3º
Suplentes
1º
2º
3º

Nº da Portaria que designou a comissão:
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Bruna Leal Lima Maciel (UFRN)
Silvana Magalhães Salgado (UFPE)
Matilde Cesiana da Silva (UFPE)
Nély Holland (UFRN)
Alda Verônica Souza Livera (UFPE)
Elma Regina Silva de Andrade Wartha (UFSE)
CALENDÁRIO

PROVA/ETAPA
Escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

14/09/2015

Sala de aula A

8:00h às 12:00h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do

mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA/CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/UFRN
Endereço: Rua General Cordeiro de Farias, S/Nº
CEP: 59012-570
Fone: 33429846
E-mail: dped@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE NEUROLOGIA INFANTIL
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: Nº

Nomes dos membros/Instituição de Origem

Titulares
1o (Presidente)

064/CCS

Áurea Nogueira de Melo – UFRN

2o

Antônio Sérgio Macedo Fonseca - UFRN

3o

Carlos Nogueira Aucélio - UnB

Suplentes
1o

Iracema Augusta Carvalho Cortez Muniz - UFRN

2o

Fabiana Ariston Filgueira - UFRN

3o

Manoel Reginaldo Rocha de Holanda - UnP

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

14/09/2015

Auditório de Pediatria

8:00h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não

será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA/CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/UFRN
Endereço: Rua General Cordeiro de Farias, S/Nº
CEP: 59012-570
Fone: 33429846
E-mail: dped@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE PEDIATRIA BÁSICA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: Nº

Nomes dos membros/Instituição de Origem

Titulares
1o (Presidente)

059/CCS

Elza Maria Fernandes Seabra de Melo - UFRN

2o

Nívia Maria Rodrigues Arrais - UFRN

3o

Adriana ,Queiroga Sarmento Guerra - UFPB
Suplentes

1o

Claudia Rodrigues Souza Maia - UFRN

2o

Jussara Melo de Cerqueira Maia - UFRN

3o

Manoel Reginaldo Rocha de Holanda - UnP

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

21/09/2015

Auditório de Pediatria

8:00h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (22/09 a 25/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta es f erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE TOCOGINECOLOGIA
Endereço: Rua Gal. Gustavo Cordeiro de Faria, S/N Petrópolis
CEP: 59012-570
Fone: (84) 3342-9850
E-mail: dtg@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

Portaria No 65/CCS, de 07 de agosto de 2015

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Dra. Maria Amélia Rolim Rangel (UFPB)

2o

Dra. Ana Katherine da Silveira Gonçalves de Oliveira
(UFRN)

3o

Dra. Maria do Carmo Lopes de Melo (UFRN)

Suplentes
1o

Dr. Elias Ferreira de Melo Júnior (UFPE)

2o

Dra. Ana Karla Monteiro Santana de Oliveira Freitas
(UFRN)

3o

Dr. Adson José Martins Vale (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

23/09/2015

DTG

08:00 – 12:00

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
reconsideração à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (24/09 a 27/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIMAp - Departamento de Informática e Matemática Aplicada
Endereço: Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova
CEP: 59078-972
Fone: 84-3215-3814
E-mail: chefia_dimap@dimap.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE
Cálculo Numérico
99419-4360

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 040/2015-CCET

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Antônio Carlos Gay Thomé (UFRN)

2o

Luiz Amorim Carlos (UFRN)

3o

Márcia Helena da Costa Fampa (UFRJ)

Suplentes
1o

Viviane Klein (UFRN)

2o

Benjamin René Callejas Bedregal (UFRN)

3o

Sílvio de Barros Melo (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

14/09/2015

3D7

8:00-12:00

Sorteio da ordem de

15/09/2015

3D7

8:00

16/09/2015 e

3D7

8:00-12:00 e 14:00-

apresentação dos temas
Didática

17/09/2015

18:00

MPAP

18/09/2015

3D7

8:00-12:00 e 14:0018:00

Títulos

18/09/2015

Quadro de avisos do
DIMAp

19:00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
Endereço: Campus Universitário Lagoa Nova, s/n
CEP: 59078-970
Fone: (84) 3215-3575
E-mail: dllem@cchla.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: N.65/2015CCHLA

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Bethânia P. Maldrado (UFPB)

2o

Marcos César de Paula Soares (USP)

3o

Maria Eulália Ramicelli (UFSM)

Suplentes
1o

Lauro Meller (UFRN)

2o

Silvana Moura (UFRN)

3o

Sandra Vascocelos (USP)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA
08/09/2015

LOCAL
Setor 2, Bloco I, Sala 16

HORÁRIO
9h

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
reconsideração à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma
semana da prova Escrita (09/09 a 11/09), sendo as datas confirmadas aos
candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identif icação com foto e caneta esf erográf ica azul ou preta.
Conf orme item 10.7 do edital, durante a realização das provas não
será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo
de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares,
dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material didático do
mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e
outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos
temas da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a
cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para
conferência sem encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do
Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento, sem
encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
e subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos
candidatos inscritos no certame, durante o período de 11/08/2015 a 14/08/2015,
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.
6) O candidato deverá apres entar documento de identif icação com f oto
nas etapas do concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 – Campus Universitário
CEP: 59078-900
Fone: 3342-2340 (ramal 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO VISUAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 29/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof.ª Dr.ª Helena Rugai Bastos (UFRN)

2o

Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Maria Helena Werneck Bomeny (SENAC-SP)

Suplentes
1o

Prof. Dr. José Guilherme da Silva Santa Rosa (UFRN)

2o

Prof. Dr. Olavo Fontes Magalhães Bessa (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Carla de Araújo Risso (UFBA)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

14/09/2015

LOCAL
Sala E do Departamento de
Artes

HORÁRIO
08h

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita (15/09 a 18/09), sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da
realização do Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO
Endereço: Campus Universitário de Lagoa Nova - Av. Senador Salgado Filho, s/n
CEP: CEP 59072-970 – Natal/ RN, Brasil
Fone: 3342-2270 / 99474-6668
E-mail: dfpeceufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE FUNDAMENTOS da PSICOLOGIA EDUCACIONAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Denise Maria de Carvalho Lopes (UFRN)

2o

Cynara Teixeira Ribeiro (UFRN)

3o

Ana Ignez Belém Lima Nunes (UECE)

Suplentes
1o

Debora Regina de Paula Nunes (UFRN)

2o

Maria Cristina Leandro de Paiva (UFRN)

3o

Hamilton Viana Chaves (UNIFOR)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

21/09/2015

Multimeios 2

08:30

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 reconsideração à Comissão
Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da prova
Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela
própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais
informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto e
caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização das provas
não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio de qualquer tipo,
calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, óculos escuros,
boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas” ou qualquer outro material
didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem encadernação ou
encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um
único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos no
certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, LAGOA NOVA – NATAL/RN
CEP: 59078-970
Fone: (84) 3211-9205 / (84) 9-9193-60-10
E-mails: j.lichston@gmail.com; marcos_secretariadbez@hotmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: (051/2015-CB, de
03 de agosto de 2015)

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Juliana Espada Lichston (UFRN)

2o

Alice de Moraes Calvente Versieux (UFRN)

3o

Maria das Graças Lapa Wanderley (Instituto de Botânica - SP)

Suplentes
1o

Ana Cristina Andrade de Aguiar Dias (UFRN)

2o

Bruno Tomio Goto (UFRN)

3o

Letícia Ribes de Lima (UFAL)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA
14/09/2015

LOCAL
SALA DE REUNIÕES DO

HORÁRIO
8:00h-12:00h

CENTRO DE
BIOCIÊNCIAS

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.

3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 – Campus Universitário
CEP: 59078-900
Fone: 3342-2340 (ramal 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE TEORIA E FUNDAMENTOS DO DESIGN

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 28/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. Olavo Fontes Magalhães Bessa (UFRN)

2o

Prof.ª Dr.ª Helena Rugai Bastos (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Cyntia Santos Maluguti de Sousa (USP)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Kilder César de Araújo Ribeiro (UFRN)

2o

Prof. Dr. José Guilherme da Silva Santa Rosa (UFRN)

3o

Prof. Dr. Daniel Bittencourt Portugal (UERJ/ESDI)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

21/09/2015

LOCAL
Sala E do Departamento de
Artes

HORÁRIO
08h

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 – Campus Universitário
CEP: 59078-900
Fone: 3342-2340 (ramal 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE TIPOGRAFIA E PROJETO GRÁFICO-EDITORIAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 29/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof.ª Dr.ª Helena Rugai Bastos (UFRN)

2o

Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Maria Helena Werneck Bomeny (SENAC-SP)

Suplentes
1o

Prof. Dr. José Guilherme da Silva Santa Rosa (UFRN)

2o

Prof. Dr. Olavo Fontes Magalhães Bessa (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Carla de Araújo Risso (UFBA)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

14/09/2015

LOCAL
Sala E do Departamento de
Artes

HORÁRIO
08h

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.
2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do

Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 – Campus Universitário
CEP: 59078-900
Fone: 3342-2340 (ramal 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE TRIDIMENSIONAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 30/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof.ª Dr.ª Laís Guaraldo (UFRN)

2o

Prof. Dr. Olavo Fontes Magalhães Bessa (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Renata Camargo Sá (UFF)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak (UFRN)

2o

Prof.ª Dr.ª Maria Helena Braga e Vaz da Costa (UFRN)

3o

Prof. Dr. Jorge Mascarenhas Menna Barreto (UERJ)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

08/09/2015

LOCAL
Sala P do Departamento de
Artes

HORÁRIO
08h

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 reconsideração
à Comissão Examinadora.

2) As provas Didática, de MPAP e a avaliação dos Títulos ocorrerão na mesma semana da
prova Escrita, sendo as datas confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.
3) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação com foto
e caneta esferográfica azul ou preta. Conforme item 10.7 do edital, durante a realização
das provas não será permitido ao candidato portar arma, celular (ligado ou não), relógio
de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho
eletrônico, óculos escuros, boné, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, “dicas”
ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo líquido, lápis grafite ou
lapiseira, borracha e outros.
4) Os candidatos aprovados na Prova Escrita deverão entregar no dia do sorteio dos temas
da Prova Didática, a seguinte documentação: a) Curriculum Vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência sem
encadernação ou encadernado em espiral; b) Três vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento, sem encadernação ou encadernado em espiral; 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) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013 e
subitemitem 9.2.1 do Edital nº 013/2014-PROGESP, fica facultado aos candidatos inscritos
no certame, durante o período de 12/08/2015 a 14/08/2015, 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.
6) O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto nas etapas do
concurso.

