MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓPRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE CONCURSOS
NOME DO DEPARTAMENTO/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço do Departamento/Unidade Acadêmica Especializada

Instituto Metrópole Digital
Campus Universitário - UFRN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova – CEP: 59078-970
Fone: 84 – 3342-2216 – R102 - E-mail: anailde@imd.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR DA CLASSE
DE PROFESSOR ADJUNTO - DE, NA ÁREA DE BIG DATA
COMISSÃO
EXAMINADORAEXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 444/16444/16-R

Titulares

Nomes dos membros

1o (Presidente)

Daniel Sabino Amorim de Araújo – Professor – UFRN

2o

Daniel Aloise – Professor – UFRN

3o

Bernadette Farias Lóscio – Professor UFPE

Suplentes
1o
2o
3º

Samuel Xavier de Souza – Professor – UFRN
Jair Cavalcanti Leite – Professor – UFRN
Damires Yluska de Souza Fernandes – Professor – IFPB

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

02/05/2016

IMD – Sala B206

08 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 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
(02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016,
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
NOME DO DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
HUMANAS – DCSH/CERES/UFRN.
Endereço do Departamento: Rua Manoel Lopes Filho, nº. 138, Bairro: Walfredo Galvão,
Currais Novos/RN. CEP: 59.380-000.
Fone: (84) 3405 2836 / 3431-2539 / 99193.6046.
E-mail: dcshufrn@gmail.com ; kelsianelima@uol.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

No da Portaria que designou a comissão: 56/2015-CERES,
27 de julho de 2015.
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Profª. Drª. Andréa Cristina Santos de Jesus - (UFRN)

2o

Profª. Drª. Débora Eleonora Pereira da Silva (UFS)

3o

Prof. Dr. Marcos Fernando Machado de Medeiros (UFERSA)

Suplentes
1o

Profª. Drª. Lílian Caporlíngua Giesta (UFERSA)

2o

Profª. Drª. Agostinha Mafalda Barra de Oliveira (UFERSA)

3o

Prof. Dr. Marcelo Rique Carício (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

16/05/2016

UFRN/CERES/DCSH,

8:00 hs

Bloco E, Sala Multimeios

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
(16/05/2016 a 20/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016,
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
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC
Endereço: Rua Joaquim Gregório – s/n – Km VI – Bairro Penedo – Caicó (RN)
CEP: 59300 000
Fone: 84 99193 6049
E-mail: ufrn_deduc@google.groups.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

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

No da Portaria que designou a comissão:
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Nazineide Brito – UFRN/DEDUC

2o

Tânia Cristina Meira Garcia – UFRN/DEDUC

3o

Francileide Batista de Almeida Vieira – UERN

Suplentes
1o

Maria de Fátima Garcia – UFRN/DEDUC

2o

Ângela Maria Chuvas Naschould – UFRN/DEDUC

3o

Francisca Geny Lustosa – UFC

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

16/05/2016

Sala de Vídeo-Conferência

14h

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
(16/05/2016 a 20/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016,
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.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, s/n, Campus Central da UFRN – Natal/RN
CEP: 59000-000
Fone: 84-3215-3455
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)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Prof.ª Dr.ª Mirleide Chaar Bahia (UFPA)

2o

Prof. Dr. Marcio Romeu Ribas de Oliveira (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Mércia Maria de Santi Estácio (UFRN)

Suplentes
1o

Prof.ª Dr.ª Mata Genú Soares (UEPA)

2o

Prof.ª Dr.ª Rosie Marie Nascimento de Medeiros (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Elizabeth Jatobá Bezerra Tinoco (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

02/05/2016

Sala 06 do DEF

14 às 18 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 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 (02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - UFRN
(84) 3215 3732
e-mail: joseluiz@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ELETRÔNICA DE SISTEMAS MECATRÔNICOS

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 031/2016-CT_

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Samaherni Morais Dias - UFRN

2o

Diomadson Rodrigues Belfort - UFRN

3o

Francisco de Assis Brito Filho - UFERSA

Suplentes
1o

Pablo Javier Alsina - UFRN

2o

Francisco José Targino Vidal - UFRN

3o

Filipe de Oliveira Quintaes - Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia.

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
16/05/2016

LOCAL
Setor de aulas IV

HORÁRIO
08 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 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
(16/05/2016 a 20/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016,
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.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Kenio Costa de Lima (UFRN)

2o

Mirella Bezerra Rodrigues Vilela (UFPE)

3o

Maria Cecília Bonini Trenche (PUC/SP)

Suplentes
1o

Dyego Leandro Bezerra de Souza (UFRN)

2o

Stella Maris Brum Lopes (UNIVALI)

3o

Leandro de Araújo Pernambuco (UFPB)
CALENDÁRIO

PROVA
Prova Escrita

DATA
16/05/2016

LOCAL
Departamento de

HORÁRIO
8:30h às 12:30h

Fonoaudiologia
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

(16/05/2016 a 20/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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) 991-936-010
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: (019/2016-CB, de
10 de março de 2016).

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Juliana Espada Lichston (UFRN)

2o

Alice de Moraes Calvente Versieux (UFRN)

3o

Letícia Ribes de Lima (UFAL)

Suplentes
1o

Iuri Goulart Baseia (UFRN)

2o

Bruno Tomio Goto (UFRN)

3o

Itayguara Ribeiro da Costa (UFC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

SALA DE REUNIÃO DO
ESCRITA

25/04/2016

CENTRO DE

8:00h-12:00h

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 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
(25/04/2016 a 29/04/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR NA CLASSE “A”
EDITAL No 009/2015
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/Departamento de Políticas Públicas/DPP-LABPLAN
Lagoa Nova, s/n, Natal-RN (Campus Central)
CEP: 59078-970
Fone: 55 (84) 3342-2224 ramal 01
E-mail: dpp@cchla.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
COMISSÃO EXAMINADORA (CE)

PORTARIA N.

TITULARES
1º (Presidente)

CIDOVAL MORAIS DE SOUSA - UEPB

2º

RENATA MIRANDOLA BICHIR - USP

3º

CATIA GRISA – UFRGS

SUPLENTES
1º

HIRONOBU SANO - UFRN

2º

MIGUEL ÂNGELO PERONDI - UFPR

3º

ANIERES BARBOSA DA SILVA - UFPB
CALENDÁRIO

PROVA
Escrita

DATA
09/05/2016

LOCAL
Auditório 1
DPP/LABPLAN

HORÁRIO
09h

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
(09/05/2016 a 13/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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 / 84 99167-6542
E-mail: secretaria@ect.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE INFORMÁTICA
COMISSÃO
EXAMINADORA(CE)
Titulares
1o (Presidente)
2o
3

o

No da Portaria que designou a comissão: 011/2016-ECT

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Rummenigge Rudson Dantas – UFRN
Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui – UFRN
Fernando Antonio Mota Trinta – UFC

Suplentes
1o

Caroline Thennecy de Medeiros Rocha – UFRN

2o

Sergio Queiroz de Medeiros – UFRN

3o

Lauro Eduardo Kozovits – UFF

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

18/04/2016

Escola de Ciências e

08h

Tecnologia – Sala de aula 06
(1º andar)

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
(18/04/2016 a 22/04/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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 / 84 99167-6542
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)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 09/2016-ECT

Nomes dos membros/Instituição de Origem
SIMONE BATISTA – UFRN

2o

MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA – UFRN

3o

CÁTIA REGINA GONÇALVES - UnB

Suplentes
1o

DÉBORA BORGES FERREIRA – UFRN

2o

LUZ MILENA ZEA FERNÁNDEZ – UFRN

3o

ARY VASCONCELOS MEDINO – UnB

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

02/05/2016

Escola de Ciências e

08h

Tecnologia – Sala de aula 06
(1º andar)

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
(02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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 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 EDUCAÇÃO MUSICAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 017/2016

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Dr. Marcus Vinícius Medeiros Pereira (UFJF)

2o

Dra. Maria Izabel Montandon (UNB)

3o

Ms. Catarina Shin Lima de Souza (UFRN)

Suplentes
1o

Ms. Thais Lobosque Aquino (UFG)

2o

Ms. Maria de Lourdes Lima de Souza Medeiros (IFRN)

3o

Ms. Maria Clara de Almeida Gonzaga (UFRN)

PROVA
Escrita

CALENDÁRIO
DATA
LOCAL
25/04/16

Escola de Música
Auditório Oriano de Almeida

HORÁRIO
08 às 12h00

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
(25/04/2016 a 29/04/2016). 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 17/03/2016 a

21/03/2016, 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
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA – CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
Endereço: Av Senador Salgado Filho 3000, Lagoa Nova, natal-RN,
CEP:
Fone:84-32153409
E-mail:
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE COGNIÇÃO E MEMÓRIA
No da Portaria que designou a comissão: nº 006/16-DFIS, de 15

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

de Março de 2016.

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem

Nicole Leite Galvão – UFRN

2o

Maria Clotilde Tavares – UNB

3o

Murilo Marchioro – UFS

Suplentes
1o

Maria de Fátima Campos Cirne - UFRN

2o

Angela Josefina Donato Oliva – UERJ

o

Fabíola da Silva Albuquerque – UFPB

3

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA
02/05/2016

LOCAL
Sala da Pós- graduação em

HORÁRIO
8:00-12:00 hs

Psicobiologia no
departamento de Fisiologia
UFRN
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

(02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Endereço: Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFRN
Fone: 3215-3508/3215-3509
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE TEORIA MACROECONÔMICA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 13/2016

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Dr. André Luis Cabral de Lourenço (UFRN)

2o

Dr. Fabrício Pitombo Leite (UFRN)

3o

Dr. Franklin Leon Peres Serrano (UFRJ)

Suplentes
1o

Dr. Ricardo de Figueiredo Summa (UFRJ)

2o

Dr. Odair Lopes Garcia (Aposentado-UFRN)

3o

Dr. Marconi Gomes da Silva (UFRN)
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

Prova Escrita

23 de maio de 2016

LOCAL
Sala Multimeios 02 do
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 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

(23/05/2016 a 27/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Endereço: Centro de Ciências Sociais Aplicadas/UFRN
Fone: 3215-3508/3215-3509
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ECONOMIA APLICADA/POLÍTICAS PÚBLICAS

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 12/2016

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Dr. Francisco Wellington Duarte (UFRN)

2o

Dr. Fabrício Augusto de Oliveira (Aposentado-UFMG)

3o

Dr. Odair Lopes Garcia (Aposentado-UFRN)

Suplentes
1o

Dra. Josiney Rodrigues de Queiroz Dantas (UERN)

2o

Dr. Cláudio Roberto de Jesus (UFRN)

3o

Dr. Fernando Bastos Costa (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

Prova Escrita

25 de abril de 2016

LOCAL
Sala Multimeios 01 do
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 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
(25/04/2016 a 29/04/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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 (opção 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE TEORIA DO DESIGN

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

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

2o

Profª. Dr.ª Helena Rugai Bastos (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Priscila Lena Farias (USP)

Suplentes
1o

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

2o

Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak (UFRN)

3o

Prof.ª Dr.ª Cyntia Santos Malaguti de Sousa (SENAC-USP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

09/05/2016

LOCAL
Departamento de Artes
Sala M (Prédio Anexo)

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 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 (09/05/2016 a
13/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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 (opção 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/PROCESSOS E PROJETO
GRÁFICO
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão:
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. Dr. Mario César Coelho (UFSC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

02/05/2016

LOCAL
Departamento de Artes
Sala M (Prédio Anexo)

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 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 (02/05/2016 a
06/05/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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 (opção 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE PREPARAÇÃO CORPORAL PARA O TEATRO

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

No da Portaria que designou a comissão: 27/2015DEART
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof.ª Dr.ª Nara Graça Salles (UFRN)

2o

Prof.ª Dr.ª Lara Rodrigues (UFBA)

3o

Prof.ª Dr.ª Gracia Navarro (UNICAMP)

Suplentes
1o

Prof.ª Dr.ª Urânia Maia de Oliveira (UFS)

2o

Prof.ª Dr.ª Renata Lima (UFG)

3o

Prof.ª Dr.ª Lilian Freitas Vilela (UNESP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

18/04/2016

LOCAL
Departamento de Artes
Sala 28

HORÁRIO
14h

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 (18/04/2016 a
22/04/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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 (opção 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE DESIGN - PROJETO DE PRODUTO

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

No da Portaria que designou a comissão:
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. Kilder Cesar de Araújo Ribeiro (UFRN)

2o

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

3o

Prof. Dr. Cristiano Alves da Silva (UFSC)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Olavo Fontes Magalhães Bessa

2o

Profª. Dr.ª Helena Rugai Bastos

3o

Prof. Dr. Marivaldo Wagner de Sousa Silva (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

25/04/2016

LOCAL
Departamento de Artes
Sala M (Prédio Anexo)

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 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 (25/04/2016 a
29/04/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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 (opção 3)
E-mail: dep.artes.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE DESIGN DE INTERAÇÃO E INTERFACE

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

No da Portaria que designou a comissão:
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Prof. Dr. José Guilherme da Silva Santa Rosa (UFRN)

2o

Prof. Dr. Luciano César Bezerra Barbosa (UFRN)

3o

Prof. Dr. Marcelo Márcio Soares (UFPE)

Suplentes
1o

Prof. Dr. Marcos Alberto Andruchak (UFRN)

2o

Profª Olavo Magalhães Bessa (UFRN)

3o

Prof. Dr. Ana Beatriz Pereira de Andrade (UNESP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

PROVA ESCRITA

18/04/2016

LOCAL
Departamento de Artes
Sala M (Prédio Anexo)

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 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 (18/04/2016 a
22/04/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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

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 – Edital 009/2015-PROGESP
ÁREA: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

PROVA
PROVA
ESCRITA
(Dissertativa)

No da Portaria que designou a comissão: 033/2016 –
FACISA, de 10 de março de 2016.
Nomes dos membros
Dra. Fernanda Fernandes Gurgel – Professora da UFRN
Dr. Francinaldo do Monte Pinto – Professor da UEPB
Dra. Tereza Gláucia Rocha Matos – Professora da UNIFOR
Dr. Antonio Alves Filho – Professor da UFRN
Dra. Regina Heloisa Mattei de Oliveira – Professora da
UNIFOR
Dra. Lydia Maria Pinto Brito – Professora UNP

DATA
25/04/2015

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala 07, 1º Andar, Bloco I da
FACISA/UFRN, Santa Cruz-RN

HORÁRIO
08:00hs

Observações:
1)
O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de candidatos
aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de 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 (25/04/2016 a
29/04/2016). 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 17/03/2016 a 21/03/2016, 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.

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 / 84 99167-6542
E-mail: secretaria@ect.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS

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

o

3o

No da Portaria que designou a comissão: 010/2016-ECT

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Kaline Melo de Souto Viana – SIAPE 1718775 (UFRN)
Amanda Melissa Damião Leite – SIAPE 2254759 (UFRN)
Fabio Roberto Passador – SIAPE 2038372 (UNIFESP)

Suplentes
1o

Filipe Martel de Magalhães Borges – SIAPE 3432383 (UFRN)

2o

Deusdedit Monteiro Medeiros – SIAPE 2352793 (UFRN)

3o

Guilhermino José Macêdo Fechine (MACKENZIE/SP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

18/04/2016

Escola de Ciências e

08h

Tecnologia – Sala de aula 05
(1º andar)

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

(18/04/2016 a 22/04/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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, 991936231
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 Análise e Álgebra Linear - Depto Matemática

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 017/16-CCET

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
EDGAR SILVA PEREIRA (UFRN)

2o

DAVID ARMANDO ZAVALETA VILLANUEVA (UFRN)

3o

CARLOS ALBERTO RAPOSO DA CUNHA (UFSJ)

Suplentes
1o

MARIO OTAVIO SALLES (UFRN)

2o

ROOSEWELT FONSECA SOARES (UFRN)

3o

MIGUEL FIDENCIO LOAYZA LOZANO (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA
02/05/2016

LOCAL
Sala de Seminários do

HORÁRIO
08:30

DMAT, prédio
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
(02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

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 / 84 99167-6542
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)
Titulares
1o (Presidente)
2

o

3o

No da Portaria que designou a comissão: 012/2016-ECT

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Orivaldo Vieira de Santana Júnior - UFRN
Júlio Cesar Paulino de Melo – UFRN
Sílvio Roberto Fernandes de Araújo – UFERSA

Suplentes
1o

Marcelo Borges Nogueira - UFRN

2o

Bruno Marques Ferreira da Silva – UFRN

3o

Baldoino Fonseca dos Santos Neto - UFAL

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

02/05/2016

Escola de Ciências e

08h

Tecnologia – Sala de aula 06
(1º andar)

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
(02/05/2016 a 06/05/2016). 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 17/03/2016 a
21/03/2016, 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.

