MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
NOME DO DEPARTAMENTO: 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 MATEMÁTICA APLICADA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 047/2015 CCET, retificada no Boletim de Serviço nº 212, de
13.11.2015, fl. 111, e novamente retificada no Boletim de
Serviço nº 218, de 23/11/2015. Portaria 56/2015-CCET.

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

EDGAR SILVA PEREIRA (UFRN)

2o

VIVIANE KLEIN (UFRN)

3o

MIGUEL FIDENCIO LOAYZA LOZANO (UFPE)

Suplentes
1o

JULIA VITÓRIA TOLEDO BENAVIDES (UFRN)

2o

ROOSEWELT FONSECA SOARES (UFRN)

3o

FERNANDO KENNEDY DA SILVA (UFG)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

ESCRITA

1/12/2015

SORTEIO DA
PROVA DIDÁTICA

2/12/2015

DIDÁTICA

3/12/2015

DEFESA DO
MEMORIAL e

4/12/2015

LOCAL
Sala de Seminários do
DMAT, prédio
administrativo do CCET, 2º
piso
Sala de Seminários do
DMAT, prédio
administrativo do CCET, 2º
piso
Sala de Seminários do
DMAT, prédio
administrativo do CCET, 2º
piso
Sala de Seminários do
DMAT, prédio

HORÁRIO
8:30

8:00 - 1º turno
14:00 - 2º turno
8:00 - 1º turno
14:00 - 2º turno
8:00 - 1º turno
14:00 - 2º turno

TÍTULOS

administrativo do CCET, 2º
piso

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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso
pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do
candidato confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (02/12/2015 a 04/12/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae ou lattes, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência;
b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único
documento; e c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar
o original para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação nessa
etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
26/11/2015 a 30/11/2015, arguir o impedimento do membro suplente substituído da
Comissão Examinadora.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de identificação
com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é obrigatória em todas
as etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Ciências Contábeis/Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Endereço: Campus Universitário, S/N - BR 101 - Lagoa Nova, Natal – RN.
CEP: 59.078-900
Fone: (84) 3215-3486
E-mail: dcc_ufrn@yahoo.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE CONTROLADORIA EMPRESARIAL
COMISSÃO EXAMINADORA
Titulares
Prof. ADILSON DE LIMA TAVARES – UFRN – Presidente
Prof. DIOGO HENRIQUE SILVA DE LIMA – UFRN – Membro Interno
Prof. JOSÉ RIBAMAR MARQUES DE CARVALHO – UFCG – Membro Externo
Suplentes
Profª ANEIDE OLIVEIRA ARAÚJO – UFRN– Membro Interno – Suplente
Prof. WENNER GLÁUCIO LOPES LUCENA – UFPB – Membro Externo Suplente
PERÍODO DAS PROVAS
Dia 30/11/2015, das 8h às 12h: Prova Escrita
De 1 a 4/12/2015 – Prova Didática, Avaliação de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos.
K^ZsÇ
ÇÕ^͗
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e
Projeto de Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na
mesma semana da Prova Escrita (01/12/2015 a 04/12/2015), Considerando
que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com
a cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos originais
para conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência,

orientamos que o candidato providencie a referida documentação para
entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do
concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho
de 2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o
período de 14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Departamento de Fonoaudiologia
Endereço: Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, S/N. Petrópolis,
Natal-RN. CEP: 59.012-570
Fone: (84) 3342-9740/3342-9738
E-mail: depfono@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)
2o
o

3

No da Portaria que designou a comissão: 077/2015-CCS

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Kenio Costa de Lima (UFRN)
Stella Maris Brum Lopes (UNIVALI)
Andrea Wander Bonamigo (UFCSPA)

Suplentes
1o

Dyego Leandro Bezerra de Souza (UFRN)

2o

Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves (UTP)

3o

Leandro de Araújo Pernambuco (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA

Prova Escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

30/11/2015

Departamento de
Fonoaudiologia (prédio
anexo ao Hospital
Universitário Onofre
Lopes – HUOL)

8:30h às 12:30h

OBSERVAÇ
ÇÕES:
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.

3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (01/12/2015 a 04/12/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.
7) Recomendamos que o candidato chegue ao local de prova com antecedência
mínima de 30 minutos para o seu início.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Endereço: Campus Universitário s/n, Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 3342-2301
E-mail: secretaria@ect.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE ESTATÍSTICA E MÉTODOS DE
ANÁLISE EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 108/2015-ECT

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
5DTXHO0HQH]HV%H]HUUD6DPSDLR (UFRN)

2o

.HOOHQ&DUOD/LPD (UFRN)

3o

/HDQGUR5rJR (8)3()

Suplentes



1o

6LPRQH%DWLVWD 8)51 

2o

$OH['LDV5DPRV 8)3( 

3o

*HW~OLR-RVp$PRULPGR$PDUDO (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

05/10/2015

Escola de Ciências e

8h30

Tecnologia - Sala 4 – 1º
andar
OBSERVAÇ
ÇÕES:

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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (06/10/2015 a 09/10/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Endereço: Campus Universitário s/n, Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 3342-2301
E-mail: secretaria@ect.ufrn.br

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

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

No da Portaria que designou a comissão: 107/2015-ECT
Nomes dos membros/Instituição de Origem
'HXVGHGLW0RQWHLUR0HGHLURV (UFRN)

2o

)iELR6SHURWWR%HPILFD (UFRN)

3o

9ODGLVODY.XSUL\DQRY (8)$%&)

Suplentes
1o

6LPRQH%DWLVWD (UFRN)

2o

(PDQXHOH2UD]L (UFRN)

3o

5RGULJR)UHVQHGD (UFABC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

26/10/2015

Escola de Ciências e

8h30

Tecnologia - Sala 4 – 1º
andar
OBSERVAÇ
ÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de

2)

3)

4)

5)
6)

candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (27/10/2015 a 30/10/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Endereço: Campus Universitário s/n, Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 84 3342-2301
E-mail: secretaria@ect.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE SISTEMAS OPERACIONAIS.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 113/2015-ECT

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
$TXLOHV0HGHLURV)LOJXHLUD%XUODPDTXL (UFRN)

2o

-XOLR3DXOLQRGH0HOR (UFRN)

3o

6tOYLR5REHUWR)HUQDQGHVGH$UD~MR (8)(56$)

Suplentes



1o

6HUJLR4XHLUR]0HGHLURV 8)51 

2o

*XVWDYR*LUmR%DUUHWRGD6LOYD 8)51 

3o

6DPXHOGH2OLYHLUD$]HYHGR (UFERSA)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

16/11/2015

Escola de Ciências e

9h

Tecnologia - Sala 4 – 1º
andar
OBSERVAÇ
ÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de

2)

3)

4)

5)
6)

candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (17/11/2015 a 20/11/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

ANEXO XII
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ESCOLA DE MÚSICA/UFRN
Endereço: Avenida Passeio dos Girassóis, s/n – Campus Universitário – Natal/RN
CEP: 59078-190
Fone: (84) 3342.2229
E-mail: direcao@musica.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE INSTRUMENTO VIOLONCELO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 073/2015

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Dr. Ricardo Miguel Kolodiuk Smolinski (UFRN)

2o

Dr. André Luis Giovanini Micheletti (EMM/SP)

3o

Dra. Suzana Kato (UFBA)

Suplentes
1o

Dr. Agostinho Jorge de Lima (UFRN)

2o

Dra. Teresa Cristina Rodrigues da Silva (IFPB)

3o

Ms. Paulo Eduardo da Silva França (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

22/10/15

Escola de Música
Auditório Oriano de Almeida

08 às 12h00

Correção das provas

22/10/15

Escola de Música

14 às 18h00

22/10/15

Escola de Música

20h00

Didática

23/10/15

Escola de Música
Auditório Oriano de Almeida

20h00

Didática

23/10/15

Escola de Música
Auditório Oriano de Almeida

08h00
14h00

Defesa MPAP

24/10/15

Escola de Música
Auditório Oriano de Almeida

08h00
14h00
18h00

Títulos

25/10/15

Escola de Música

08h00

Resultado

25/10/15

Escola de Música

18h00

Divulgação resultado
da prova escrita e
Sorteio dos temas

OBSERVAÇ
ÇÕES:
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (23/10/2015 a 26/10/2015), podendo ser prorrogável.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita
no dia do sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum
vitae, com a cópia dos documentos comprobatórios e respectivos documentos
originais para conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de Atuação
Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de identificação
com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil,
evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

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

NOME DO DEPARTAMENTO: 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, ASSISTENTE,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE: Metrologia

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

No da Portaria que designou a comissão: 154/2015

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Dr. Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina (UDESC)

2o

Dr. Rosemar Batista da Silva (UFU)

3o

Dr. André Roberto Sousa (IFSC)

Suplentes
1o

Dra. Rosenda Valdés Arenciba (UFU)

2o

Dr. Flávio José da Silva (UFPE)

3o

Dr. Luiz Soares Junior (UFC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

Avaliação escrita

16/11/2015

(individual com

segunda-feira

LOCAL

HORÁRIO

SETOR IV -

8:30 às 12:30 - Avaliação

Sala 4F3

escrita

SETOR IV -

14:00 às 16:00 – Reunião da

Sala 4C2

Comissão para correção

duração de 04 horas)

17/11/2015

SETOR IV -

8:30 – divulgação dos

terça-feira

Sala 4F3

resultados da avaliação
escrita.
8:30 – Sorteio do tema da

Avaliação didática

SETOR IV -

prova didática

Sala 4F3

Tarde

18/11/2015

SETOR IV -

8:30 - Início da avaliação

quarta-feira

Sala 4F3

didática dos candidatos
(previsão)

SETOR IV -

Tarde

Sala 4E3
Memorial e Projeto de

19/11/2015

SETOR IV -

08:30 - Divulgação dos

Atuação Profissional

quinta-feira

Sala 4F3

resultados da avaliação

(MPAP)

didática (previsão)
09:00 - Início da
apresentação do Memorial e
Projeto de Atuação
Profissional (MPAP)
(previsão)
SETOR IV -

Tarde

Sala 4I9
20/11/2015

SETOR IV -

09:00 – Divulgação dos

sexta-feira

Sala 4F3

resultados do Memorial e
Projeto de Atuação
Profissional (previsão)
09:30- Reunião da comissão
examinadora para proceder a
prova de títulos. (previsão)

14:00- Elaboração do
SETOR IV -

relatório final do concurso e

Sala 4G3

atas pertinentes. (previsão)
17:00 (estimado)- Publicação
do resultado final do
concurso. (previsão)

OBSERVAÇ
ÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo

2)

3)

4)
5)

de candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
A entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do
sorteio dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae ou
lattes, com a cópia dos documentos comprobatórios e respectivos
documentos originais para conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o original para
conferência. Orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

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

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

No da Portaria que designou a comissão: 118/15-FACISA, de
11 de setembro de 2015
Nomes dos membros
Dra. Danielle Soares Bezerra – Professora da UFRN
Dra. Ana Paula Trussardi Fayh – Professora da UFRN
Dra. Cristiane Pereira da Silva – Professora da FSM - PE
Dra. Adriana Lúcia Meireles – Professora da UFRN
Dra. Nilcimelly Rodrigues Donato – Professor da UFCG
Dra. Keila Fernandes Dourado – Professora da UFPE

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

23/11/2015

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 11, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

ÇÕES:
OBSERVAÇ
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da
avaliação dos Títulos serão confirmadas aos candidatos no
decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de
Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Prova de Títulos)
serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita (24/11/2015 a
27/11/2015). Considerando que a entrega da documentação exigida
em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da Prova
Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais
para conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de
Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o
original para conferência, orientamos que o candidato
providencie a referida documentação para entrega em tempo

hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02
de julho de 2013, fica facultado aos candidatos inscritos no
certame, durante o período de 14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

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

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

No da Portaria que designou a comissão: 119/15-FACISA, de
11 de setembro de 2015.
Nomes dos membros
Dr. José Jailson de Almeida Júnior – Professor da UFRN
Dra. Suzana de Oliveira Mangueira – Professora da UFPE
Dr. Luiz Miguel Picelli Sanches – Professor da UFPE
Dr. Lucas Pereira de Melo – Professor da UFRN
Dra. Quenia Camille Soares Martins – Professora da UFRN
Dr. Marcelo Viana da Costa – Professor da UERN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

30/11/2015

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 11, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

ÇÕES:
OBSERVAÇ
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da
avaliação dos Títulos serão confirmadas aos candidatos no
decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato
confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de
Memorial e Projeto de Atuação Profissional e Prova de Títulos)
serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita (01/12/2015 a
04/12/2015). Considerando que a entrega da documentação exigida
em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da Prova
Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos
documentos comprobatórios e respectivos documentos originais
para conferência; b) 3 (três) vias do Memorial e Projeto de
Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de
documento de identificação com foto, devendo apresentar o
original para conferência, orientamos que o candidato

providencie a referida documentação para entrega em tempo
hábil, evitando-se a desclassificação nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02
de julho de 2013, fica facultado aos candidatos inscritos no
certame, durante o período de 14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)
2

o

3

o

Carlos Augusto Prolo – Professor – UFRN
Wilson Rosa de Oliveira Júnior - Professor – UFRPE
Jorge Petrucio Viana - Professor – UFF

Suplentes
1o

Bruno Motta de Carvalho – Professor – UFRN

2o

Ronei Marcos de Moraes – Professor – UFPB

3º

Daniel Sabino Amorim de Araújo – Professor – UFRN

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

22/11/2015

IMD – Sala B203

08 horas

OBSERVAÇ
ÇÕES:
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.

3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (23/11/2015 a 26/11/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.
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Joao Carlos Xavier Júnior – UFRN

ϮŽ

Josué Vitor de Medeiros Júnior – UFRN

ϯŽ

Marcos Fernando Machado de Medeiros – UFERSA

^ƵƉůĞŶƚĞƐ
ϭŽ

Carlos Eduardo da Silva – Professor – UFRN

ϮŽ

Frederico de Araújo da S. Lopes – Professor – UFRN

ϯǑ

Brivaldo André Marinho da Silva – Professor – UFPB
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1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de

2)

3)

4)

5)
6)



candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (17/11/2015 a 20/11/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Joao Paulo Matos Santos Lima – Professor – UFRN

2o

Jorge Estefano Santana de Souza – Professor – UFRN

3o

Marcos Dimas Gubitoso – Professor – USP

Suplentes
1o
2

Daniel Sabino Amorim de Araújo – Professor – UFRN

o

Allan de Medeiros Martins – Professor – UFRN

3º

Thais Gaudêncio do Rêgo – Professor – UFPB

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

16/11/2015

IMD – Sala B202

08 horas

OBSERVAÇ
ÇÕES:
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 datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos
Títulos serão confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do
Concurso pela própria Comissão Examinadora, sendo de inteira
responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
3) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de
Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da

Prova Escrita (17/11/2015 a 20/11/2015). Considerando que a entrega da
documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio dos temas da
Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) 3 (três)
vias do Memorial e Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e
c) cópia de documento de identificação com foto, devendo apresentar o original
para conferência, orientamos que o candidato providencie a referida
documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a desclassificação
nessa etapa do concurso.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de
2013, fica facultado aos candidatos inscritos no certame, durante o período de
14/09/2015 a 16/09/2015, 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.
5) No dia da Prova Escrita, deverá o candidato levar documento de
identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
6) A apresentação do documento de identificação com foto é
obrigatória em todas as etapas do concurso.

