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CLASSE DE PROFESSOR Adjunto-A/ 20H
ÁREA: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA HUMANA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão: 003/2015-FACISA,
de 13 de janeiro de 2015.
Nomes dos membros
Dr. Eulâmpio José da Silva Neto – Professor da UFPB
Dr. Eudes Euler de Souza Lucena – Professor da UERN
Dr. Rodrigo Pegado de Abreu Freitas – Professor da UFRN
Dr. Judney Cley Cavalcante
Dr. José Garcia Ribeiro Abreu Júnior – Professor da UFRJ
Dr. Gustavo da Cunha Lima Freire – Professor da UFRN

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

09/02/2015

CALENDÁRIO
LOCAL

Anfiteatro, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:30hs

OBSERVAÇÕES:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de impugnação da Comissão
Examinadora.
2) As demais etapas do Concurso (Prova Didática, Prova de Memorial e Projeto de Atuação
Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita.
Considerando que a entrega da documentação exigida em Edital deve ser feita no dia do sorteio
dos temas da Prova Didática, qual seja: a) Curriculum vitae, com a cópia dos documentos
comprobatórios e respectivos documentos originais para conferência; b) Três vias do Memorial e
Projeto de Atuação Profissional em um único documento; e c) cópia de documento de
identificação com foto, devendo apresentar o original para conferência, orientamos que o
candidato providencie a referida documentação para entrega em tempo hábil, evitando-se a
desclassificação nessa etapa do concurso.
3) As datas da Prova Didática, da Apresentação do MPAP e da avaliação dos Títulos serão
confirmadas aos candidatos no decorrer da realização do Concurso pela própria Comissão
Examinadora, sendo de inteira responsabilidade do candidato confirmar tais informações.
4) Nos termos do art. 12 da Resolução nº 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013, fica facultado
aos candidatos inscritos no certame, durante o período de 14/01/2015 a 16/01/2015, a rg u ir o
i mp e di me nt o o u a s u sp ei çã o de qua l qu er me mb ro t itu la r o u s up le nte da
Co mi s sã o E xa mi na do r a , o u a co mp o si çã o da me s ma , se co n s titu í da e m
de sa co r do co m a s no r ma s qu e reg e m o co nc ur s o .

