ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E FARMACOLOGIA
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3215-3419
E-mail: dbf@cb.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE BIOFÍSICA, IMAGENOLOGIA E NANOBIOTECNOLOGIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 002/2016-CB

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Luciano Rodrigues da Silva (UFRN)

2o

Catão Temistocles de Freitas Barbosa (UFRPE)

3o

Antônio Gomes de Souza Filho (UFC)

Suplentes
1o

Jose de Miranda Henriques Neto (UFCG)

2o

Manoel Silva de Vasconcelos (UFRN)

3o

Ilde Guedes da Silva (UFC)
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita Dissertativa

29/02/2016

Sala da Física
Depto de Biofísica e
Farmacologia
Centro de Biociências

8:00 h as
12:00 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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 BIOQUÍMICA
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Campus Central, UFRN, Centro de
Biociências
CEP: 59078-900
Fone: (84) 3215-3416 / (84) 3342-2208 / (84) 99193-6005
E-mail: lucianadamatta@hotmail.com, dbq@cb.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CLASSE A NA ÁREA DE BIOQUÍMICA DE CARBOIDRATOS

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

No da Portaria que designou a comissão: 007-2016/CB
Nomes dos membros/Instituição de Origem
LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (UFRN)

2o

ANA CRISTINA FACUNDO DE BRITO PONTES
(UFRN)

3o

MARIA APARECIDA DA SILVA PINHAL (UNIFESP/SP)

Suplentes
1o

LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (UFRN)

2o

JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (UFRN)

3o

JAIR ADRIANO KOPKE DE AGUIAR (UFJF/MG)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

29/02/2016

Sala Carl Peter Von Dietrich

08:00h

(Bloco J – 2º andar Departamento de
Bioquímica/Centro de
Biociências/Campus UFRN
Central)

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

(29/02/2016 a 04/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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: Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3509 / 3510
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA MÉTODOS QUANTITATIVOS.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 005/2016-CCSA

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

João Paulo Martins Guedes (DEPEC/UFRN)

2o

Rodolfo Ferreira Ribeiro da Costa (UERN)

3o

Francisco Soares de Lima (UERN)

Suplentes
1o

Edward Martins Costa (UFC)

2o

Mércia Santos da Cruz (UFPB)

3o

Guilherme Diniz Irffi (UFC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

14.03.2016

Sala Multimeios 02, NEPSA

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 (14/03/2016 a
18/03/2016). 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 15/02/2016 a 17/02/2016, 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 AUDIOLOGIA

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Carmen Silvia Carvalho Barreira Nielsen (UFES)

2o

Maria Raquel Basilio Speri (UFRN)

3o

Hannalice Gottschalck Cavalcanti (UFPB)

Suplentes
1o
2

o

3

o

Sheila Andreoli Balen (UFRN)
Fátima Cristina Alves Branco-Barreiro(UNIBAN/SP)
Cristiana Magni (UNICENTRO/PR)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
14/03/2016

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
(14/03/2016 a 18/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 LINGUAGEM

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Débora Deliberato (UNESP/MARÍLIA)

2o

Dionísia Aparecida Cusin Lamônica (FOB/USP)

3o

Cíntia Alves Salgado Azoni (UFRN)

Suplentes
1o
2

o

3

o

Maria de Jesus Gonçalves (UFRN)
Simone Aparecida Lopes-Herrera (FOB/USP)
Ana Luiza Gomes Pinto Navas (SANTA
CASA/SP)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
07/03/2016

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
(07/03/2016 a 11/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 ARQUITETURA
Endereço do Departamento: UFRN – Centro de Tecnologia – Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN
CEP: 59072-970
Fone: 3215 3721
E-mail: darq.ufrn@gmail.com ou darq@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA DE CONHECIMENTO PROJETO DE ARQUITETURA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA (UFRN)

2o

RUBENILSON BRAZÃO TEIXEIRA (UFRN)

3o

PAULO AFONSO RHEINGANTZ (UFRJ)

Suplentes
1o

MARCELO BEZERRA DE MELO TINOCO (UFRN)

2o

JOSÉ CLEWTON DO NASCIMENTO (UFRN)

3o

ANA MARIA REIS GOES MONTEIRO (UNICAMP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

29/02/2016

Mini Auditório do PPGAU/DARQ

8:00 às 12:00 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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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.
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 15/02/2016 a
17/02/2016, arguir o impedimento ou a suspeição de qualquer membro
titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou a 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.
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 BIOFÍSICA E FARMACOLOGIA
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, S/N, Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3215-3419
E-mail: dbf@cb.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE BIOFÍSICA, IMAGENOLOGIA E NANOBIOTECNOLOGIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 002/2016-CB

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Luciano Rodrigues da Silva (UFRN)

2o

Catão Temistocles de Freitas Barbosa (UFRPE)

3o

Antônio Gomes de Souza Filho (UFC)

Suplentes
1o

Jose de Miranda Henriques Neto (UFCG)

2o

Manoel Silva de Vasconcelos (UFRN)

3o

Ilde Guedes da Silva (UFC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita Dissertativa

29/02/2016

Sala da Física
Depto de Biofísica e
Farmacologia
Centro de Biociências

8:00 h as
12:00 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
(29/02/2016 a 04/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
Centro de Ciências da Saúde – Hospital Universitário Onofre Lopes – Departamento de Cirurgia
Avenida Cordeiro de Farias S/N – Petrópolis – CEP: 59012-300 – Natal/RN – Brasil
(84) 3342-9701 Celular: (84) 99193-6213 – dcir@ccs.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR 3º GRAU NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA.
COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA

PORTARIA Nº 006/CCS, 02 de novembro de 2016

Titulares

Nome dos membros

Siape

1o (Presidente)

Eduardo Ferrai Marback

2350726

(UFBA)
o

2 (Examinador)
3o (Examinador)
Suplente
1. (Suplente)
2. (Suplente)
3. (Suplente)

Alfredo José Muniz de Andrade
(UNIVASF)
João Pessoa de Souza Filho
(UFPB)
Nome do membro

1117384

José Edvan de Souza Júnior
(UERN)
Aldo da Cunha Medeiros
(UFRN)
Francisco Edilson Leite Pinto Junior
(UFRN)

33081

1572093

346138
1161638

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

23/03/2016

Sala C do 5º subsolo do HUOL

15h00

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
(23/03/2016 a 27/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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: Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3509 / 3510
E-mail: depec.ufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA ECONOMIA APLICADA/ECONOMIA DAS EMPRESAS.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 005/2016-CCSA

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Miguel Juan Bacic (UNICAMP)

2o

Maria Silene Leite (UFPB)

3o

Adilson Tavares (UFRN)

Suplentes
1o

Aneide Oliveira Araújo (UFRN)

2o

Valdênia Apolinário (UFRN)

3o

Odair Lopes Garcia (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

29.02.2016

Sala Multimeios 01, NEPSA

08h 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
(29/02/2016 a 04/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 ENFERMAGEM
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal – RN.
CEP: 59078-900
Fone: 84-3215.3615 / 99193.6211
E-mail: secdenf@hotmail.com

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA,
ATENÇÃO HOSPITALAR E PRÉ-HOSPITALAR EM MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
COMISSÃO
No da Portaria que designou a comissão:
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Profa. Dra. Paula Fernanda Brandão Batista dos Santos - UFRN
1o (Presidente)
2o

Profa. Dra. Ana Cristina Araújo de Andrade Galvão - UFRN

3o

Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa - UERN

Suplentes
1o

Profa. Dra. Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante - UFRN

2o

Profa. Dra. Rosiane Viana Zuza Diniz - UFRN

3o

Profa. Dra. Cristiana Brasil de Almeida Rebouças - UFC
CALENDÁRIO

PROVA
Prova Escrita

DATA

LOCAL

HORÁRIO

14.03.2016

SALA 15 - Departamento de
Enfermagem
–
Campus
Central/Natal-RN.

8h00

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 (14/03/2016 a 18/03/2016). 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
18/02/2016 a 22/02/2016, arguir o impedimento ou a suspeição de
qualquer membro titular ou suplente da Comissão Examinadora, ou a
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 ESTATÍSTICA
Endereço: Campus Universitário Lagoa Nova, CCET | Natal/RN - Brasil
CEP: 59078-970 Fone: (84) 3215-3787
E-mail: dest@ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 011/2016 CCET

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

DIONE MARIA VALENÇA (UFRN)

2o

ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO (UFRN)

3o

SILVIA MARIA DE FREITAS (UFC)

Suplentes
1o

MARCUS ALEXANDRE NUNES (UFRN)

2o

PAULO ROBERTO MEDEIROS DE AZEVEDO (UFRN)

3o

GETÚLIO JOSE AMORIM DO AMARAL (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Sala de Seminário da
ESCRITA

14/03/2016

Estatística - Sala 77 do

08:00

CCET

Observações:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As 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 (15/03/2016 a 18/03/2016). Considerando que a entrega da

4)

5)
6)
7)

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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 Farmácia, Centro de Ciências da Saúde (CCS), UFRN.
Av. General Cordeiro de Faria, s/n, Petrópolis, Natal, RN, CEP: 59010-180
Fone:84-3342-9831/9804
E-mail: szucolotto@hotmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE A, NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 017

Titulares

NOMES DOS MEMBROS

1o (Presidente)

PROFA. CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS - UFRN

2o

PROFA. SUELI RODRIGUES - UFC

3o

PROFA. GLAUCIA MARIA PASTORE - UNICAMP

Suplentes
1o

PROF. HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA - UFRN

2o

PROFA. ANA LÚCIA FIGUEIREDO PORTO - UFRPE

3o

PROFA. LUCIANA ROCHA BARROS GONÇALVES - UFC

CALENDÁRIO
EVENTO
Prova Escrita

DATA
28/03/2016

HORÁRIO

LOCAL

14h00min às 18h00min

Av. General Cordeiro de Faria, s/n,
Petrópolis, Natal, RN,
Departamento de Farmácia/ CCS 
UFRN. Sala de aula 7B8, 2ª 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 (29/03/2016 a 01/04/2016). Considerando que a entrega da

4)

5)
6)
7)

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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 FARMÁCIA – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Rua R. Gen. Gustavo Cordeiro de Farias, s/n - Petrópolis, Natal - RN, 59012-570
Telefone: (84) 3215-9831/9804
Email: szucolotto@hotmail.com

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

COMISSÃO
EXAMINADORA –
(CE)
Titulares
1º (Presidente)
2º
3º
Suplentes
1º
2º
3º
EVENTO
Prova Escrita

Nº da portaria que designou a comissão: 016

Profa Maria Angela Fernandes Ferreira – UFRN
Prof Edson Perini – UFMG
Prof Djanilson Barbosa dos Santos – UFRB
Prof Kênio Costa de Lima – UFRN
Prof. Paulo Sérgio Dourado Arrais – UFC
Prof. Dyego Leandro Bezerra de Souza – UFRN
DATA
14/03/2016

CALENDÁRIO
HORÁRIO
8h00min às 12h00min

LOCAL
Sala de aula do Programa de
Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas (PPgCF), 2º
andar da Faculdade de
Farmácia (endereço descrito
acima)

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
(14/03/2016 a 18/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 02/2016_DFIS
(05/02/2016)

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Angela Josefina Donato Oliva (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro/ UERJ, Departamento de Fundamentos de
Psicologia)

2o

Patrícia Izar Mauro (Universidade de São Paulo/USP,
Departamento de Psicologia Experimental)

3o

Mauro Luís Vieira (Universidade Federal de Santa
Catarina/ UFSC, Departamento de Psicologia)

Suplentes
1o

Rosana Suemi Tokumaru (Universidade Federal do
Espírito Santo/UFES, Departamento de Psicologia Social e
do Desenvolvimento)

2o

Alexsandro Luiz de Andrade (Universidade Federal do
Espírito Santo/UFES, Departamento de psicologia)

3o

Selene Siqueira da Cunha Nogueira, (Departamento de
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa
Cruz)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova escrita

07/03/2016

Sala de Pós-graduação em
Psicobiologia do
departamento de Fisiologia
UFRN

8:00-12:00 hs

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
(07/03/2016 a 11/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 GEOGRAFIA - CCHLA
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Campus Universitário, Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: (84) 3342-2222
E-mail: dgeo@cchla.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE GEOGRAFIA AMBIENTAL

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão:

Titulares

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1o (Presidente)

004/2016-CCHLA

PROF. DR. LUTIANE QUEIROZ DE ALMEIDA (UFRN)

2o

PROF. DR. ANDRÉ DE SOUZA AVELAR (UFRJ)

3o

PROFª. DRª. CAMILA CUNICO (UFPB)

Suplentes
1o

PROF. DR. ORGIVAL BEZERRA DA NÓBREGA JÚNIOR
(UFRN)

2o

PROF. DR. LUIS ALBERTO BASSO (UFRGS)

3o

PROF. DR. ISONEL SANDINO MENEGUZZO (UEPG)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
29/02/2016

LOCAL
Auditório do DGE - Sala
518  Térreo do CCHLA
(próximo a Biblioteca
Central Zila Mamede)

HORÁRIO
Início: 08h00min
Término: 12h00min

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 (01/03/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 História
Endereço: Campus Universitário da UFRN/DJRD1RYD1DWDO51
CEP: 
Fone: 3342-2246-R. 750
E-mail: dehis@cchla.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE HISTÓRIA DA ÁFRICA.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
JULIANA TEIXEIRA SOUZA (UFRN)

2o

FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES SANTIAGO
JUNIOR (UFRN)

3o

MARÇAL DE MENEZES PAREDES (PUC-RS)

Suplentes
1o

CARMEN MARGARIDA OLIVEIRA ALVEAL (UFRN)

2o

HAROLDO LOGUERCIO CARVALHO (UFRN)

3o

MARIA TELVIRA DA CONCEIÇÃO (URCA)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

14/03/2016

SETOR II – SALA C4

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (15/03/2016 a 18/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 MEDICINA INTEGRADA
Av. Nilo Peçanha, 620  Petrópolis  Natal/RN.
CEP: 59012-300
Fone: (84) 3342-9707
E-mail: departamento_medicinaintegrada@yahoo.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, EDITAL 08/2015, NA ÁREA DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO (NEUROCIURGIA).
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 05/2016 - CCS

Nomes dos membros/Instituição de Origem

Titulares
1o (Presidente)

ARTHUR CUKIERT/FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

2o

MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO/UFRN

3o

ANTÔNIO PEREIRA/UFRN

Suplentes
1o

ALEXANDRE MAGNO DA NÓBREGA MARINHO/UFCG

2o

PAULO SANTIAGO DE MORAIS BRITO/UFRN

3o

ÊNIO CAMPOS AMICO/UFRN

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

ESCRITA

07/03/2016

LOCAL
Miniauditório
3º subsolo do HUOL

HORÁRIO
08:00

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

4)

5)
6)
7)

Prova Escrita (08/03/2016 a 11/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 MEDICINA INTEGRADA
Av. Nilo Peçanha, 620  Petrópolis  Natal/RN.
CEP: 59012-300
Fone: (84) 3342-9707
E-mail: departamento_medicinaintegrada@yahoo.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO (CIRURGIA TORÁCICA)
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 008/2016 - CCS

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ARAÚJO (UFRN)

2o

PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (UFRN)

3o

GERALDO ANTÔNIO MEDEIROS (UFCG)

Suplentes
1o

JEANCARLO FERNANDES CAVALCANTE (UFRN)

2o

RENATO DE ALBUQUERQUE MEDEIROS (UFRN)

3o

GERALDO ROGER NORMANDO JÚNIOR (UFPA)

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

ESCRITA

14/03/2016

LOCAL
Miniauditório
3º subsolo do HUOL

HORÁRIO
08:00

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

4)

5)
6)
7)

Atuação Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da
Prova Escrita (15/03/2016 a 18/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 NUTRIÇÃO
Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2291
E-mail: dnut@ccs.ufrn.br

PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR NA CLASSE A  NUTRIÇÃO CLÍNICA
(EDITAL No. 008/2015)

COMISSÃO DE SELEÇÃO

No da Portaria que designou a comissão: Nº XX/2016-CCS

Titulares

NOME DOS MEMBROS

1º (Presidente)

KÊNIA MARA BAIOCCHI DE CARVALHO (UNB)

2º

ZILDA ELIZABETH DE ALBUQUERQUE SANTOS
(UFRGS)

3º

MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES DE LEMOS (UFPE)

Suplentes

NOME DO MEMBRO

1º (Presidente)

ALINE MARCADENTI DE OLIVEIRA (UFCSPA)

2º

PATRÍCIA BORGES BOTELHO (UFG)

3º

KEILA FERNANDES DOURADO (UFPE)
CALENDÁRIO
ETAPAS

DATA

Prova Escrita

07/03/16

LOCAL
DNUT  Sala de aula 4

HORÁRIO
14:00h

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

4)

5)
6)
7)

Profissional e Prova de Títulos) serão realizadas na mesma semana da Prova Escrita
(08/03/2016 a 11/03/2016). 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.
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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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.
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.
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 FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO
Campus Universitário de Lagoa Nova - Av. Senador Salgado Filho, s/n
CEP 59072-970 – Natal/ RN, Brasil
(84) 3342-2270 (Ramal 04 e sub-ramal 02) – (84) 99474-6668
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDITAL N. 008/2015-PROGESP)

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

No da Portaria que designou a comissão: 04/2016-CE
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Denise Maria de Carvalho Lopes (UFRN)

2o

Cynara Teixeira Ribeiro (UFRN)

3o

Francileide Batista de Almeida Vieira (UERN)

Suplentes
1o

Mariângela Momo (UFRN)

2o

Maria Cristina Leandro de Paiva (UFRN)

3o

Francymara Antônio Nunes de Assis (UFPB)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA
28/03/2016

LOCAL
Sala de Multimeios
– Centro de
Educação (1º
andar)

HORÁRIO
8h30-12h30

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 (28/03/2016 a 01/04/2016). 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
17/02/2016 a 19/02/2016, 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
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
Centro de Ciências da Saúde – Hospital Universitário Onofre Lopes – Departamento de Cirurgia
Avenida Cordeiro de Farias S/N – Petrópolis – CEP: 59012-300 – Natal/RN – Brasil
(84) 3342-9701 Celular: (84) 99193-6213 – dcir@ccs.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR 3º GRAU NA ÁREA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA.
COMISSÃO DA BANCA
EXAMINADORA

PORTARIA Nº 007/CCS, 02 de fevereiro de 2016.

Titulares

Nome dos membros

Siape

(Presidente)

Erich Christiano Madruga de Melo

3440916

(UFPB)
o

2 (Examinador)
3o (Examinador)

Paulo Sérgio Lins Perazzo
(UNEB)
Mariana de Carvalho Leal Gouveia (UFPE)

Suplente
1. (Suplente)
2. (Suplente)
3. (Suplene)

74359544-9
4346375

Nome do membro
Marcos Rabelo de Freitas
(UFC)
Irami Araújo Filho
(UFRN)
Francisco Edilson Leite Pinto Junior
(UFRN)

2177820
33282732
1161638

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

05/03/2016

Sala C do 5º subsolo do HUOL

08h00

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
(05/03/2016 a 11/03/2016). 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 17/02/2016 a
19/02/2016, 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 FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO
Campus Universitário de Lagoa Nova - Av. Senador Salgado Filho, s/n
CEP 59072-970 – Natal/ RN, Brasil
(84) 3342-2270 (Ramal 04 e sub-ramal 02) – (84) 99474-6668
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO (EDITAL N. 008/2015-PROGESP)

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

No da Portaria que designou a comissão: 03/2016-CE
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Luciane Terra dos Santos Garcia (UFRN)

2o

Marlucia Menezes de Paiva (UFRN)

3o

Melânia Mendonça Rodrigues (UFCG)

Suplentes
1o

Rosália de Fátima e Silva (UFRN)

2o

Kilza Fernanda Moreira de Viveiros (UFRN)

3o

Márcio Adriano de Azevedo (IFRN)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova escrita

DATA
14/03/2015

LOCAL
Sala de Multimeios
– Centro de
Educação (1º
andar)

HORÁRIO
8h30-12h30

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 (14/03/2016 a 18/03/2016). 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
17/02/2016 a 19/02/2016, 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 ENGENHARIA TÊXTIL
Endereço: UFRN - Centro de Tecnologia – Campus Central - Av. Sen. Salgado Filho, 3000,
Lagoa Nova, Natal/RN, Brasil
CEP: 59.078-970
Fone: +55 84 3215 3715
E-mail: det@ct.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE MATERIAIS E PROCESSOS TÊXTEIS
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: __________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1º (Presidente)

Valquíria Aparecida dos Santos Ribeiro (UTFPR)

2º

Washington Luiz Félix Santos (UEM)

3º

Isabel Cristina Aguiar de Sousa e Silva Gouveia (UBI PT)

Suplentes
1º

Sandra Biégas (UEM)

2º

Camila Borelli (FEI)

3º

Catia Rosana Lange de Aguiar (UFSC)
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

14/03/2016

Centro de Tecnologia – Sala 94

08 às 12h

(PPGEM)

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 (14/03/2016 a 18/03/2016). 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 17/02/2016 a
19/02/2016, 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.
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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 (29/02/2016 a 04/03/2016). Considerando que a entrega da

4)

5)
6)
7)


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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 ODONTOLOGIA
Endereço: AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1787
CEP: 59060-000
Fone: 3215.4104/4103
E-mail: secretaria@dod.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE A, NA ÁREA DE ENDODONTIA.

COMISSÃO
No da Portaria que designou a comissão: 009/CCS
EXAMINADORA- (CE)
Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

LUCIANO TAVARES ÂNGELO CINTRA (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  UNESP
Araçatuba)

2o

MÔNICA SAMPAIO DO VALE (Universidade Federal
do Ceará- UFC)

3o

GUSTAVO SIVIERI DE ARAÚJO (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho  UNESP
Araçatuba)

Suplentes
1o

DANIEL PINTO DE OLIVEIRA (Universidade Federal
de Alagoas - UFAL)

2o

SÉRGIO ARAÚJO HOLANDA PINTO (Universidade
Federal do Ceará- UFC)

3o

MARIA CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA
Prova Escrita

DATA
28/03/2016

LOCAL
Sala V do Departamento de
Odontologia

HORÁRIO
8:00 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 (29/03/2016 a 01/04/2016). 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, evitandose 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 ENGENHARIA CIVIL
CENTRO DE TECNOLOGIA, SALA 25
Av. SENADOR SALGADO FILHO, 3000
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  LAGOA NOVA  CEP 59078-970 - NATAL/RN
TELEFONES: 3215-3724 / 3215-3723
E-MAILS: dec@ct.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE Materiais e Processos Construtivos.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 10/2016 -CT

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Ada Cristina Scudelari (UFRN)

2o

Edna Moura Pinto (UFRN)

3o

Debora de Gois Santos UFS (externo)

Suplentes
1o

Marcos Lacerda Almeida (UFRN)

2o

Rubens Maribondo do Nascimento (UFRN)

3o

Ênio Fernandes Amorim (IFRN) (externo)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA
28/03/2016

LOCAL
A DEFINIR

HORÁRIO
08:00

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (29/03/2016 a 01/04/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 ENGENHARIA CIVIL
CENTRO DE TECNOLOGIA, SALA 25
Av. SENADOR SALGADO FILHO, 3000
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  LAGOA NOVA  CEP 59078-970 - NATAL/RN
TELEFONES: 3215-3724 / 3215-3723
E-MAILS: dec@ct.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE SANEAMENTO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

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

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Lindolfo Neto de Oliveira Sales (UFRN)

2o

Jazielli Carvalho Sá de Oliveira (UFRN)

3o

Francisco Suetônio Bastos Mota (UFC - externo)

Suplentes
1o

Joana Darc Freire de Medeiros (UFRN)

2o

Vanessa Becker (UFRN)

3o

Maria de Lourdes Florêncio dos Santos (UFPE - externo)

CALENDÁRIO
PROVA
ESCRITA

DATA
07/03/2016

LOCAL
A DEFINIR

HORÁRIO
08:00

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (08/03/2016 a 11/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 ENGENHARIA DE PETRÓLEO - CT
Endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Campus Universitário/UFRN,
Bairro Lagoa Nova, Natal/RN
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3215-3904
E-mail: dpet@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ENGENHARIA DE POÇO.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: n° 006/2016-CT

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Flávio Medeiros Júnior (UFRN)

2o

José Luiz Falcão (Petrobras/Sede)

3o

Ronaldo Vicente (Universidade Petrobras)

Suplentes
1o

Rutácio de Oliveira Costa (UFRN)

2o

Otto Luiz Alcântara Santos (Universidade Petrobras)

3o

Lindemberg de Jesus Nogueira Duarte (URFN)
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

28/03/2016

Setor de Aulas IV - Sala I2

8:00 h

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 (29/03/2016 a 01/04/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 de Materiais
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal - RN
CEP: 59078-970
Fone: 84 - 3342-2406
E-mail: demat@ct.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS/SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE
PROCESSOS E MICROESTRUTURA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 008/2016-CT

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Elson Longo da Silva (UFSCar)

2o

Nicolau Apoena Castro (UFRN)

3o

Rodrigo Magnabosco (FEI)

Suplentes
1o

José Humberto de Araújo (UFRN)

2o

Suzana Nóbrega de Medeiros (UFRN)

3o

Jefferson Fabrício Lins (UFF)

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
28/03

LOCAL
SALA DE AULA PPGCEM

HORÁRIO
8H

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 (28/03/2016 a 01/04/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 FISIOTERAPIA
Endereço: Campus Universitário BR 101 S/N Lagoa Nova Natal/RN
CEP: 59.078-970
Fone: (84) 3342-2001
E-mail: dfst@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”,
NA ÁREA DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, ADJUNTO A.

COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)
Nomes dos membros/Instituição de
Origem

Titulares
1o (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o

DRA. JULIANA MARIA GAZZOLA (UFRN)
DR. VICTOR HUGO DO VALE BASTOS (UFPI)
DRA. SANDRA REGINA ALOUCHE (UNICID)

DRA. CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA (UFRN)
DRA. ADRIANA CARLA COSTA RIBEIRO
CLEMENTINO (UFPB)
DR. THIAGO LUIZ DE RUSSO (UFSCar)

2o
3o

PROVA
PROVA ESCRITA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

29/02/2016

DEPARTAMENTO
DE FISIOTERAPIA

A PARTIR DAS 8:00hs

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
(29/02/2016 a 04/03/2016). 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 15/02/2016 a 17/02/2016,
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 FISIOTERAPIA
Endereço: Campus Universitário BR 101 S/N Lagoa Nova Natal/RN
CEP: 59.078-970
Fone: (84) 3342-2001
E-mail: dfst@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE FISIOTERAPIA REUMATOLÓGICA, ADJUNTO A.

COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)
Titulares

Nomes dos membros/Instituição de
Origem

1o (Presidente)

DRA. ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST
(UFRN)

2o

DRA. CATARINA OLIVEIRA DE SOUSA (UFRN)

3o

DRA. JOSÉ JAMACY DE ALMEIDA FERREIRA
(UFPB)

Suplentes

PROVA
PROVA ESCRITA

1o

DRA. SELMA SOUSA BRUNO (UFRN)

2o

DRA. ELIZABEL RAMALHO DE SOUZA VIANA

3o

DRA. JULIA GUIMARAES REIS DA COSTA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

07/03/2016

DEPARTAMENTO
DE FISIOTERAPIA

A PARTIR DAS 8:00h.

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
(07/03/2016 a 11/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 MEDICINA CLÍNICA/CCS
Endereço: Avenida General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, 3º Subsolo do HUOL
CEP: 59012-300
Fone: (84) 3342-9704/9706  FAX: (84) 3342-9703  (84) 99193-6207
E-mail: dmc@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO.

COMISSÃO
EXAMINADORA (CE)
Titulares
1o (Presidente)

No da Portaria que designou a comissão: 010/CCS
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Paulo José de Medeiros  1369275 (UFRN)

2o

Cristina Rocha de Medeiros Miranda  1891868 (UFRN)

3o

Magnus Régios Dias da Silva  Externo (UNIFESP)

Suplentes
1o

Ivanildo Cortez de Sousa  345453 (UFRN)

2o

Wendell de Paiva Leite  1965236 (UFRN)

3o

Aécio Flávio Teixeira de Góis  Externo (UNIFESP)

CALENDÁRIO
FASE
Prova Escrita

DATA

LOCAL

07/03/2016 Sala 5  4º subsolo HUOL

HORÁRIO
08hs

*HUOL  Hospital Universitário Onofre Lopes

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

4)

5)
6)
7)

Prova Escrita (08/03/2016 a 11/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 MEDICINA CLÍNICA/CCS
Endereço: Avenida General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, 3º Subsolo do HUOL
CEP: 59012-300
Fone: (84) 3342-9704/9706  FAX: (84) 3342-9703  (84) 99193-6207
E-mail: dmc@ccs.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE.

COMISSÃO
EXAMINADORA (CE)

No da Portaria que designou a comissão: 018/CCS

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Nancy Cristina Baumgartner F. de Barros  3212945 (UFRN)

2o

Neuma Marinho de Queiroz Santos  1808713 (UFRN)

3o

Marcelo Rodrigues Gonçalves  Externo (UFRGS)

Suplentes
1o

Ivanildo Cortez de Sousa  345453 (UFRN)

2o

Karla Patrícia Cardoso Amorim  4308027 (UFRN)

3o

Paulo Poli Neto  Externo (UFPR)

CALENDÁRIO
FASE
Prova Escrita (apenas
dissertativa)

DATA

LOCAL

HORÁRIO

28/03/2016

Auditório da CCMED  3º
subsolo HUOL

08hs

*CCMED  Coordenação do Curso de Medicina
*HUOL  Hospital Universitário Onofre Lopes

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 (29/03/2016 a 01/04/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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/UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
Endereço: BR 101, Sem número – Lagoa Nova – Campus Universitário. Natal (RN) - Centro de
Ciências Sociais Aplicadas.
CEP:59.072-970
Fone: 3215-3476
E-mail: desso@ccsa.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE FUNDAMENTOS DO TRABALHO PROFISSIONAL, edital 008/2015.

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 03/2016 – CCSA

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Prof. Dr. Marcelo Braz Moraes dos Reis (UFRJ)

2o

Prof.ª Drª. Daniela Neves de Souza (UNB)

3o

Prof. Dr. Marcelo Sitcovsky Santos Pereira (UFPB)

Suplentes
1o

Prof.ª Drª. Mirla Cisne Álvaro (UERN)

2o

Prof.ª Drª. Ana Elizabete Fiuza Simões da Mota (UFPE)

3o

Prof.ª Drª. Cristina Maria Brites (UFFRJ/ Rio das Ostras)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Sala multimeios 01- NEPSA 1
Escrita

14/03/2016

- Núcleo de Pesquisa em

08:00 horas

Ciências Sociais Aplicadas do
CCSA.

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 (15/03/2016 a 18/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)
No da Portaria que designou a comissão: 09/2016-CE
Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1 (Presidente)

PROF. DRA. MARTA MARIA CASTANHO ALMEIDA PERNAMBUCO
(UFRN)

o

o

PROF. DRA. ELENITA PINHEIRO QUEIROZ SILVA (UFU)

3

o

PROF. DR. LUIZ MARCELO DE CARVALHO (UNESP)

Suplentes

Nomes dos membros/Instituição de Origem

2

o

PROFª DRA. MIDORI HIJIOKA CAMELO (UFRN)

o

PROFª DRA. APARECIDA PAES BARRETO (UFPB)

o

PROF. DR. SIMÃO DIAS DE VASCONCELOS FILHO (UFPE)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

28/03/2016

SALA DE MULTIMEIOS I
Centro de Educação
1º Piso

08 hs.

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (29/03/2016 a 01/04/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO DE ESPANHOL

COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 06/2016-CE

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1 (Presidente)

PROFª DRA MARISA NARCIZO SAMPAIO (UFRN)

2º

PROF. DR. GERARDO ANDRES GODOY FARJADO (UFRN)

3º

PROF. DR. JOSÉ ALBERTO MIRANDA POZA (UFPE)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

o

o

PROFªDRAELENA MABEL BRUTTEN BALDI (UFRN)

o

PROF. DRA. RENYGOMES MALDONADO (UFRN)

o

PROF. DR. VALDECY DE OLIVEIRA PONTES (UFC)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

ESCRITA

TÍTULOS

DATA

LOCAL

HORÁRIO

07/03/2016

SALA DE MULTIMEIOS II
Centro de Educação
1º Piso
SALA DE MULTIMEIOS II
Centro de Educação
1º Piso

08 h

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (08/03/2016 a 11/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E ENSINO DE GEOGRAFIA
COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 04/2016-CE

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1 (Presidente)

PROFª DRA. JEANE MEDEIROS DA SILVA (UFRN)

o

o

PROF. DR. PAULO HEIMAR SOUTO (UFS)

3

o

PROFª DRA. NURIA HUNGLEI CACETE (USP)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

2

o

PROFª DRA. CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO(UFRN)

o

PROFª DRA. ADRIANY DE ÁVILA MELO SAMPAIO (UFU)

o

PROF. DR. FRANCISCO KENNEDY SILVA DOS SANTOS (UFPE)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

ESCRITA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

29/02/2016

SALA DE MULTIMEIOS II
Centro de Educação  1º Piso

08 h

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (01/03/2016 a 04/03/2016).
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.
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 15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E ENSINO DE HISTÓRIA
COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão:07/2016-CE

Titulares

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1 (Presidente)

PROFª DR. JOÃO MARIA VALENÇA DE ANDRADE (UFRN)

2ª

PROFª DRA. CRISLANE BARBOSA DE AZEVEDO (UFRN)

o

o

3

PROFª DRA CIRCE MARIA FERNANDES BITTENCOURT (PUC/SP)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

o

PROFª DR. RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA ROCHA (UFRN)

o

PROF. DR. ALMIR DE CARVALHO BUENO (CERES/UFRN)

o

PROF. DR. PAULO HEIMAR SOUTO (UFS)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

14/03/2016

SALA DE MULTIMEIOS II
Centro de Educação
1º Piso

08 h

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (15/03/2016 a 18/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão:08/2016-CE

Titulares

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1 (Presidente)

PROFª DRA. ALESSANDRA CARDOZO DE FREITAS (UFRN)

o

o

PROFª DRA. MARIA DA PENHA CASADO ALVES (UFRN)

3

o

PROFª DRA. ÂNGELA PAIVA DIONÍSIO (UFPE)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

2

o

PROFª DRA. BETÂNIA RAMALHO (UFRN)

o

PROFª DRA. SULEMI FABIANO CAMPOS (UFRN)

o

PROFª DRA.MARIA LUCIA PESSOA SAMPAIO(UERN)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

14/03/2016

SALA DE MULTIMEIOS I
Centro de Educação
1º Piso

08 hs.

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 (15/03/2016 a 18/03/2016). 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.
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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
Recomendamos que o candidato chegue ao local de prova com antecedência
mínima de 30 minutos para o seu início.
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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 (30/03/2016 a 01/04/2016). 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

4)

5)
6)
7)


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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO EM LIBRAS

COMISSÃO EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 05/2016-CE

Titulares

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1 (Presidente)

PROFª DRA. ANA SANTANA SOUZA (UFRN)

o

o

PROFª DRA. LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA (UFRN)

3

o

PROFª DRA. ADRIANA DI DONATO CHAVES (UFPE)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

2

o

PROFª DRA. ALESSANDRA CARDOSO DE FREITAS (UFRN)

o

PROFª DRA. MARTA APARECIDA GARCIA GONÇALVES(UFRN)

o

PROFA DRA. ELENY GIANINI (UFCG)

1
2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

07/03/2016

SALA DE MULTIMEIOS I
Centro de Educação
1º Piso

08 h

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 (08/03/2016 a 11/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP:59072-970 - Fone:(84) 3342-2275 - E-mail:dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR CLASSE A NA ÁREA DE DIDÁTICA E TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 03/2016-CE

Titulares

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1 (Presidente)

PROFª DRA. CÉLIA MARIA DE ARAUJO (UFRN)

o

o

PROF. DR. MARCOS AURÉLIO FELIPE (UFRN)

3

o

PROF. DR. MARCELLO FERREIRA (UNIPAMPA)

Suplentes

NOMES DOS MEMBROS/INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

1º (Presidente)

PROFª DRA. MARISA NARCIZO SAMPAIO (UFRN)

2

o

PROF. DR. SEBASTIÃO FAUSTINO PEREIRA FILHO (UFRN)

o

PROFª DRA. ILANE FERREIRA CAVALCANTE (IFRN)

2
3

CALENDÁRIO
PROVA/ETAPA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

29/02/2016

SALA DE MULTIMEIOS I
Centro de Educação  1º Piso

08 h

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 (01/03/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.

D/E/^dZ/KhK
hE/sZ^/&Z>KZ/K'ZEKEKZd
WZdDEdKWZd/^h/KE/^hZZ1h>K
ŶĚĞƌĞĕŽ͗ĂŵƉƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽͲǀ͘^ĞŶĂĚŽƌ^ĂůŐĂĚŽ&ŝůŚŽ͕ϯϬϬϬ͕>ĂŐŽĂEŽǀĂ
W͗ϱϵϬϳϮͲϵϳϬͲ&ŽŶĞ͗;ϴϰͿϯϯϰϮͲϮϮϳϱͲͲŵĂŝů͗ĚƉĞĐΛĐĞ͘ƵĨƌŶ͘ďƌ

KEhZ^KWj>/KWZKs^d1dh>K^WZKZ'KWZK&^^KZKD'/^dZ/K
^hWZ/KZ>^^͟͞EZKZ'E/KKdZ>,KW'M'/K

KD/^^KyD/EKZͲ;Ϳ

EŽĚĂWŽƌƚĂƌŝĂƋƵĞĚĞƐŝŐŶŽƵĂĐŽŵŝƐƐĆŽ͗ϭϯͬϮϬϭϲͲ

dŝƚƵůĂƌĞƐ

EŽŵĞƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐͬ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞKƌŝŐĞŵ

ϭ ;WƌĞƐŝĚĞŶƚĞͿ

WƌŽĨǐƌĂ͘<ĂƌǇŶĞŝĂƐŽƵƚŝŶŚŽ;h&ZEͿ

Ž

Ž

WƌŽĨǐƌĂ͘DĂƌŝĂƵůĞŝĚĞĚĂŽƐƚĂWĞƌĞŝƌĂ;h&WͿ

ϯ

Ž

WƌŽĨǐƌĂ͘DĂŝůƐĂĂƌůĂWŝŶƚŽWĂƐƐŽƐ;hZ:Ϳ

^ƵƉůĞŶƚĞƐ

EŽŵĞƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐͬ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞKƌŝŐĞŵ

Ž

WƌŽĨǐƌĂ͘^ŽƌĂŶĞŝĚĞ^ŽĂƌĞƐĂŶƚĂƐ;h&ZEͿ

Ž

WƌŽĨǐƌ͘ůĞǆĂŶĚƌĞĚĂ^ŝůǀĂŐƵŝĂƌ;h&ZEͿ

Ž

WƌŽĨ͘ƌ͘:ĂŶƐƐĞŶ&ĞůŝƉĞĚĂ^ŝůǀĂ;h&WͿ

Ϯ

ϭ
Ϯ
ϯ

>EZ/K
WZKsͬdW

d

>K>

,KZZ/K

^Z/d

ϮϵͬϬϮͬϮϬϭϲ

ƵĚŝƚſƌŝŽĚŽĞŶƚƌŽĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽͲdĠƌƌĞŽ

ϭϰŚ

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 (29/02/2016 a 04/03/2016). Considerando que a entrega da

4)

5)
6)
7)


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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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

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: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM APARELHO LOCOMOTOR
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)
Titulares
o
1 (Presidente)
2o
3o
Suplentes
1o
2o
3º

No da Portaria que designou a comissão:
Nomes dos membros
Dr. Enio Walker Azevedo Cacho – Professor da UFRN
Dr. Marcelo Cardoso de Souza – Professor da UFRN
Dr. Pedro Olavo de Paula Lima – Professor da UFC
Dra. Juliana Maria Gazzola – Professora da UFRN
Dr. Klayton Galante de Sousa – Professor da UFRN
Dra. Renata Trajano Borges e Jorge – Professora da Faculdade
Santa Terezinha - MA

PROVA

DATA

PROVA
ESCRITA

28/03/2016

CALENDÁRIO
LOCAL

Sala de Aula, Térreo do Bloco II
da FACISA, 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 (29/03/2016 a
01/04/2016). 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 15/02/2016 a 17/02/2016, 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
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
RN 160, Km 03 – Distrito de Jundiaí – Macaíba / RN
CEP: 59280-000
Fone: (84) 3342-4838 / 99474-6749 / 99193-6359
E-mail: rh_eaj@yahoo.com.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE FITOTECNIA / FRUTICULTURA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Gilmar Antônio Nava (UTFPR)

2o

Débora Costa Bastos (Embrapa/ Semiárido)

3o

Nivânia Pereira da Costa (UFPB)

Suplentes
1o

Mairon Moura da Silva (UFRPE)

2o

Leila de Paula Rezende (UFAL)

3o

Raunira da Costa Araújo (UFPB)

A prova escrita será em duas partes, sendo uma de múltipla escolha e outra,
dissertativa.
CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
14/03/2016

LOCAL
Sala de Reunião - Prédio da

HORÁRIO
08:30h

Direção

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
(14/03/2016 a 18/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 LETRAS
Endereço: CCHLA – Azulão – 1º andar – Campus Universitário
CEP: CEP 59072-970
Fone: Fone/Fax (084) 3342-2220
E-mail: secletras@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE LÍNGUAS CLÁSSICAS E ESTUDOS DIACRÔNICOS
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Alzir Oliveira (UFRN - aposentado)

2

o

3

o

Ana Maria César Pompeu (UFC)
Francisco Edi de Oliveira Sousa (UFC)

Suplentes
1o
2o

Guilherme Gontijo Flores (UFPR)
Hermes Orígenes Duarte Vieira (UFPB)

3o

Shirley de Sousa Pereira (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

28/03/2016

Auditório “E” – CCHLA

8:00

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
(28/03/2016 a 01/04/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 LETRAS
Endereço: CCHLA – Azulão – 1º andar – Campus Universitário
CEP: CEP 59072-970
Fone: Fone/Fax (084) 3342-2220
E-mail: secletras@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE LINGUÍSTICA
COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Márcia Maria Cançado Lima (UFMG)

2

o

3

o

Gil Roberto Costa Negreiros (UFSM)
Aurelina Ariadne Domingues Almeida (UFBA)

Suplentes
1o
2o

Heronides Maurílio de Melo Moura (UFSC)
Maria Cecília de Magalhães Mollica (UFRJ)

3o

Francisco Alves Filho (UFPI)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

14/03/2016

Auditório “C” – CCHLA

8:00

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
(14/03/2016 a 18/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 LETRAS
Endereço: CCHLA – Azulão – 1º andar – Campus Universitário
CEP: CEP 59072-970
Fone: Fone/Fax (084) 3342-2220
E-mail: secletras@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: ________

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Ida Maria santos Ferreira Alves (UFF)

2

o

3

o

Simone Caputo Gomes (USP)
Otávio Rios Portela (UEA)

Suplentes
1o
2o
3o

Renata Pimentel Teixeira (UFRPE)
Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros
Gonçalves M Flores (UNP)
Stélio Torquato Lima (UFC)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

07/03/2016

Auditório “E” – CCHLA

8:00

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
(07/03/2016 a 11/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 DEMOGRAFIA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Endereço: WƌĠĚŝŽĚŽĞŶƚƌŽĚĞŝġŶĐŝĂƐǆĂƚĂƐĞĚĂdĞƌƌĂ͘^ĂůĂϭϱĚĂŶŽǀĂĂůĂ͘
ĂŵƉƵƐĞŶƚƌĂůĚĂh&ZE͕>ĂŐŽĂEŽǀĂ͘EĂƚĂůͬZE͘
CEP: 59078-970
Fone: 3642-2241 ramal 400 (secretaria) ramal 407 (chefia)
E-mail: fhfreire@ccet.ufrn.br, calle@ccet.ufrn.br e ddca@ccet.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO I
NA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA / DEMOGRAFIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 03/2016 – CCET
de 02/02/2016

Titulares

Nomes dos membros/Instituição de Origem

1o (Presidente)

Dr. Flavio Henrique M. de A. Freire / UFRN

2o

Dra. Luciana Correia Alves / Nepo-UNICAP

3o

Dra. Pamila Cristina Lima Siviero / 8)$

Suplentes
1o

Dra. Luana Junqueira Dias Myrrha / UFRN

2o

Dr. Everton Emanuel Campos de Lima / Nepo-UNICAP

3o

Dra. Luciana Conceição de Lima / UFRN
CALENDÁRIO

PROVA
Prova Escrita

DATA
07/03/2016

LOCAL
1o Andar Sala 04 DDCA

HORÁRIO
13h as 17h

novo anexo do CCET

Observações:
1)
O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de reconsideração à
Comissão Examinadora.
2)
As 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
(07/03/2016 a 11/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
Endereço: caixa postal 1524 – Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal, RN
CEP: 59078-970
Fone: 3215-3814
E-mail: chefia_dimap@dimap.ufrn.br, secretariadimap@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

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

No da Portaria que designou a comissão: xxx/2016CCET, de xx de xxxxxxxx de 2016.
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Marcos César Madruga Alves Pinheiro (UFRN)

2o

Adilson Barboza Lopes (UFRN)

3o

Carlos André Guimarães Ferraz (UFPE)

Suplentes
1o

Martin Alejandro Musicante (UFRN)

2o

Gibeon Soares de Aquino Júnior (UFRN)

3o

Claudia Maria Fernandes Araújo Ribeiro (IFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

14/03/2016

IMD Sala B321

8:00-13:00

Observações:
1)
O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de reconsideração à
Comissão Examinadora.
2)
As 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
(14/03/2016 a 18/03/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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.
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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

(28/03/2016 a 01/04/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 FÍSICA – CCET
Endereço: Campus Central – Lagoa Nova
CEP: 59078 - 970
Fone: 99193-6239
E-mail: secretaria@dfte.ufrn.br ou chefia@dfte.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA DE FÍSICA EXPERIMENTAL EM FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Suzana Nobrega de Medeiros (UFRN)

2o

Magda Bittencourt Fontes (CBPF)

3o

Alexandre Barbosa de Oliveira (ECT – UFRN)

Suplentes
1o

Dory Helio Ayres de Lima Anselmo (UFRN)

2o

Manoel Silva de Vasconcelos (UFRN)

3o

Fernando Luis de Araújo Machado (UFPE)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

14/03/2016

AUDITÓRIO DO DFísica

8h às 12h

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. 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 17/02/2016 a 19/02/2016, 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 FÍSICA – CCET
Endereço: Campus Central – Lagoa Nova
CEP: 59078 - 970
Fone: 99193-6239
E-mail: secretaria@dfte.ufrn.br ou chefia@dfte.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”, NA
ÁREA DE FÍSICA EXPERIMENTAL EM GRAFENO, NANOTUBOS DE CARBONO E MATERIAIS
CORRELATOS.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
José Humberto de Araújo (UFRN)

2o

Ilde Guedes da Silva (UFC)

3o

Luiz Felipe Cavalcanti Pereira (UFRN)

Suplentes
1o

Marco Antonio Morales Torres (UFRN)

2o

Alejandro Pedro Ayala (UFC)

3o

Felipe Bohn (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

30/03/2016

AUDITÓRIO DO DFísica

8h às 12h

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. 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 17/02/2016 a 19/02/2016, 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 OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA
Endereço: Avenida Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), s/n, Natal, RN
CEP: 59014-002
Fone: (84) 3342-4950
E-mail: dolsecretaria@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE ZOOLOGIA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão: 003/2016-CB

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Ronaldo Angelini (UFRN)

2o

Anderson Vilasboa de Vasconcellos (UERJ)

3o

Henrique Bastos Rajão Reis (PUC-Rio)

Suplentes
1o

Adriano Caliman Ferreira da Silva (UFRN)

2o

Humberto Gomes Hazin (UFERSA)

3o

Cecilia Irene Pérez Calabuig (UFERSA)
CALENDÁRIO

PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Salas 01 e 05 do
Prova Escrita

07/03/2016

Departamento de

8h00

Oceanografia e Limnologia
(Via Costeira)

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 nos dias subsequentes
à realização 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) 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
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
NOME DO DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia
Endereço: Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN
CEP: 59078-970
Fone: (84)3342.2236
E-mail: regina@cchla.ufrn.br

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR,
CLASSE “A”, NA ÁREA DE PSICOLOGIA AMBIENTAL E MÉTODOS DE

PESQUISA

COMISSÃO
EXAMINADORA-(CE)

No da Portaria que designou a comissão:

Titulares
1o (Presidente)

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Profª. Drª. Izabel Augusta Hazin Pires, mat. 1321136 - UFRN

2o

Profª. Drª. Ariane Kuhnen - UFSC

3o

Profª. Drª. Sylvia Cavalcante - UNIFOR

Suplentes
1o

Profº. Dr. Pedro Fernando Bendassolli, mat. 1759676 - UFRN

2o

Profº. Dr Gustavo Martineli Massola - IPUSP

3o

Profª. Drª Tatiana Noronha de Souza - UNESP

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

01 de março de 2016

08h

Laboratório de Psicologia

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. 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
18/02/2016 a 20/02/2016, 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Endereço: Campus Universitário/Laboratório de Comunicação Social
CEP: 59078-970
Fone: (84)3342-2245 ramal 700
E-mail: decomrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“ A” , NA ÁREA DE FOTOGRAFIA, PROGRAMAÇÃO VISUAL E PRODUÇÃO GRÁFICA.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Josenildo Soares Bezerra (UFRN)

2o

André Vicente Reina Torres Vouga (UFPE)

3o

Maria das Graças Pinto Coelho (UFRN)

Suplentes
1o

Rodrigo Stefani Correa (UFPE)

2o

Miriam Moema Pinheiro (UFRN)

3o

Angela Maria Pavan (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

29/02/2016

Sala 01 do LABCOM

08h00 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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Endereço: Campus Universitário/Laboratório de Comunicação Social
CEP: 59078-970
Fone: (84)3342-2245 ramal 700
E-mail: decomrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E DIREÇÃO DE ARTE.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Luís Roberto Rossi Del Carratore (UFRN)

2o

Lucimara Rett (UFRJ)

3o

Adriano Medeiros Costa (UFRN)

Suplentes
1o

Angela Maria Pavan (UFRN)

2o

Rogério Luiz Covaleski (UFPE)

3o

Kênia Beatriz Ferreira Maia (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

29/02/2016

Sala 04 do LABCOM

08h00 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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Endereço: Campus Universitário/Laboratório de Comunicação Social
CEP: 59078-970
Fone: (84)3342-2245 ramal 700
E-mail: decomrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
A, NA ÁREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________

Nomes dos membros/Instituição de Origem
Lilian Carla Muneiro (UFRN)

2o

Fabrícia Dureaux Zucco (UNIVALI/SC)

3o

Kênia Beatriz Ferreira Maia (UFRN)

Suplentes
1o

Raquel Marques Carriço Ferreira (UFS/SE)

2o

Taciana de Lima Burgos (UFRN)

3o

Josimey Costa da Silva (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

29/02/2016

Sala 06 do LABCOM

08h00 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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Endereço: Campus Universitário/Laboratório de Comunicação Social
CEP: 59078-970
Fone: (84)3342-2245 ramal 700
E-mail: decomrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DE PROPAGANDA.

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

No da Portaria que designou a comissão: ________
Nomes dos membros/Instituição de Origem
José Zilmar Alves da Costa (UFRN)

2o

Daniel Dantas Lemos (UFRN)

3o

Aryovaldo de Castro Azevedo Júnior (UFPR)

Suplentes
1o

Adriano Lopes Gomes (UFRN)

2o

Patricia Gonçalves Saldanha (UFF)

3o

Eloísa Joseane da Cunha Klein (UFRN)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Prova Escrita

29/02/2016

Sala 02 do LABCOM

08h00 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 (29/02/2016 a 04/03/2016). 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
23/02/2016 a 26/02/2016, 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
INSTITUTO DE QUÍMICA
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: (84) 3211-9224
E-mail: secretariadoiq@gmail.com/instituto@quimcia.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO
SUPERIOR, CLASSE “A”, NA ÁREA DE QUÍMICA ORGÂNICA

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

No da Portaria que designou a comissão: 14/16-IQ
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Carlos Roberto Oliveira Souto/UFRN

2o

Lívia Nunes Cavalcanti/UFRN

3o

Dimas José da Paz Lima/UFAL

Suplentes
1o

Grazielle Tavares Malcher/UFRN

2o

Marta Costa/UFRN

3o

Maurício Moraes Victor/UFBA

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

Escrita

28/03/2016

Auditório do Química III

08h às 12h

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

3)

4)

5)
6)
7)

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 . 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
24/02/2016 a 26/02/2016, 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.
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.
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 ANTROPOLOGIA/CCHLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CCHLA (AZULÃO), 1° ANDAR, SALA 903.
LAGOA NOVA – NATAL/RN
CEP: 59078-970
Fone: (84) 3342-2240
E-mail: secant@cchla.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE “A”,
NA ÁREA DEANTROPOLOGIA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E
DIVERSIDADECULTURAL.

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

No da Portaria que designou a comissão: 05/2016 CCHLA
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Carlos Guilherme Octavianodo Valle (UFRN)

2o

Eliane Cantarino O’Dwyer (UFF)

3o

Mércia Rejane Rangel Batista (UFCG)

Suplentes
1o

Elisete Schwade (UFRN)

2o

Francisca de Souza Miller (UFRN)

3o

Kelly Cristiane da Silva (UnB)

CALENDÁRIO
PROVA
Escrita

DATA
03/03/2016

LOCAL
Auditório B (CCHLA)

HORÁRIO
08:00 às 12:00

Observações:
1) O Calendário do concurso poderá sofrer alterações, mediante o quantitativo de
candidatos aprovados em cada etapa de provas ou em casos de pedidos de
reconsideração à Comissão Examinadora.
2) As 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 durante os dias
03/03/2016 a 17/03/2016. 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 15/02/2016
a 17/02/2016, 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.
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hŶŝĚĂĚĞĐĂĚġŵŝĐĂƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŵŝġŶĐŝĂƐŐƌĄƌŝĂƐʹƐĐŽůĂŐƌşĐŽůĂĚĞ:ƵŶĚŝĂş
;h/ͬ:Ϳ
ZEϭϲϬͲ<ŵϬϯͲŝƐƚƌŝƚŽĚĞ:ƵŶĚŝĂşͲDĂĐĂşďĂͬZE
W͗ϱϵϮϴϬͲϬϬϬͮǆWŽƐƚĂůϬϳ
&ŽŶĞ͗ϯϯϰϮͲϰϴϬϬͲϯϯϰϮϰϴϯϴ
KEhZ^KWj>/KWZKs^d1dh>K^WZKD'/^dZ/K^hWZ/KZ͕>^^͕͟͞E
ZdEK>K'/D/Z
KD/^^K
yD/EKZͲ
;Ϳ

dŝƚƵůĂƌĞƐ
ϭǑ;WƌĞƐŝĚĞŶƚĞͿ
ϮǑ

EŽĚĂWŽƌƚĂƌŝĂƋƵĞĚĞƐŝŐŶŽƵĂĐŽŵŝƐƐĆŽ͗ĂƉƵďůŝĐĂƌ

EŽŵĞƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐͬ/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞKƌŝŐĞŵ
WƌŽĨ͘ƌ͘^ƵĞŽEƵŵĂǌĂǁĂ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĂŵĂǌƀŶŝĂʹh&ZͿ
WƌŽĨ͘ƌ͘ŚƌŝƐƚŽǀĆŽWĞƌĞŝƌĂďƌĂŚĆŽ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽƐsĂůĞƐĚŽ
:ĞƋƵŝƚŝŶŚŽŶŚĂĞDƵĐƵƌŝʹh&s:DͿ
ϯǑ
WƌŽĨ͘ƌ͘ůĞǆĂŶĚƌĞDŝŐƵĞůĚŽEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůZƵƌĂůĚŽ
ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽʹh&ZZ:Ϳ
^ƵƉůĞŶƚĞƐ

ϭǑ
ƌ͘zŽŶŶǇDĂƌƚŝŶĞǌ>ŽƉĞǌ;ĞŶƚƌŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ŵďŝĞŶƚĂůĞƐͲWŝŹĂƌĚĞůZŝŽʹƵďĂͿ
ϮǑ
WƌŽĨ͘ƌ͘ĂƌůŽƐZŽďĞƌƚŽĚĞ>ŝŵĂ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞĂŵƉŝŶĂ'ƌĂŶĚĞ
ʹh&'Ϳ
ϯǑ
WƌŽĨ͘ƌ͘&ĂďƌşĐŝŽ'ŽŵĞƐ'ŽŶĕĂůǀĞƐ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽƐƉşƌŝƚŽ
^ĂŶƚŽʹh&^Ϳ
ƉƌŽǀĂĞƐĐƌŝƚĂƐĞƌĄĞŵĚƵĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂĚĞŵƷůƚŝƉůĂĞƐĐŽůŚĂĞŽƵƚƌĂ͕ĚŝƐƐĞƌƚĂƚŝǀĂ͘
ĂůĞŶĚĄƌŝŽ
WZKs
ƐĐƌŝƚĂ

d
ϮϴͬϬϯͬϮϬϭϲ

>K>
WƌĠĚŝŽĚĂƐ
ŐƌĂĚƵĂĕƁĞƐ͕^ĂůĂϮ

,ŽƌĄƌŝŽ
Ϭϴ͗ϬϬ

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

(28/03/2016 a 01/04/2016). 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 15/02/2016 a
17/02/2016, 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 LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS
Endereço: Campus Universitário Lagoa Nova
CEP: 59078-970
Fone: 3342-2336
E-mail: dllemufrn@gmail.com
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE
“A”, NA ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURA HISPÂNICAS

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

Portaria No 01/2016- CCHLA
Nomes dos membros/Instituição de Origem
Shirley de Sousa Pereira (UFRN)

2o

Izabel Souza do Nascimento (UFRN)

3o

Ivan Rodrigues Martin (UNIFESP)

Suplentes
1o
2o
3o

Samuel Anderson de Oliveira Lima (UFRN)
Regina Simon da Silva (UFRN)
Margareth dos Santos (USP)

CALENDÁRIO
PROVA

DATA

LOCAL

HORÁRIO

ESCRITA

07/03/2016

Setor 2, Bloco I, Sala 16

8h30min

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. 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

4)

5)
6)
7)

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
15/02/2016 a 17/02/2016, 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.
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.
Recomendamos que o candidato chegue ao local de prova com antecedência
mínima de 30 minutos para o seu início.

