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EDITAL Nº 003/2020 – FALA/DEAD – FUERN 

CONVOCAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A DISCIPLINA DE
ESTILÍSTICA

A Fundação  Universidade  do  Estado  do Rio  Grande  do  Norte  -  FUERN,  por  meio  da
Faculdade de Letras e Artes – FALA, e da Diretoria de Educação a Distância - DEaD, torna pública
a convocação de Professor do Cadastro de Reserva para a disciplina Estilística, do semestre 2020.1,
referente ao Edital Nº 001/2019 – FALA/DEAD – FUERN.

1. DA CONVOCAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA PARA O SEMESTRE 2020.1

1.1. Devido à desistência do professor convocado para a disciplina de Estilística por meio do Edital
Nº 002/2020 FALA/DEAD - FUERN, para o semestre 2020.1, convoca-se a professora aprovada
em cadastro de reserva para a referida disciplina, cujo nome encontra-se no quadro a seguir:

PROFESSOR EM CADASTRO DE RESERVA CONVOCADO

DISCIPLINA ORDEM PROFESSORA PONTUAÇÃO

Estilística 2  Edmar Peixoto de Lima 35

1.2. A professora cujo nome consta no quadro do item1.1 deve comparecer das 08h às 11h do dia
04 de março de 2020 à sala da coordenação da Diretoria de Educação a Distância da UERN
(DEAD/UERN), localizada no bloco de salas de aula do curso de Ciências Sociais, da Faculdade de
Filosofia  e  Ciências  Sociais  (FAFIC),  para entrega da documentação e  orientações  junto à
coordenação pedagógica.

1.2.1 São documentos exigidos para vinculação:

a) cópia impressa do Currículo Lattes (plataforma do CNPq);

b) originais e cópias do documento de identidade e do CPF ou da CNH;

c) original e cópia do diploma de graduação;

d) originais e cópias dos diplomas de especialização, mestrado e doutorado (se houver);

e) declaração de Pagamento de Bolsas UAB/CAPES, devidamente preenchida e assinada 
(Modelo a ser enviado pela DEaD);
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f) ficha de cadastramento/Termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, em 02 (duas)
vias, impressas em frente/verso, devidamente preenchidas e assinadas (modelo a ser enviado
pela DEaD);

g) termo de compromisso do professor formador DEaD/UERN, devidamente preenchido e
assinado (Modelo a ser enviado pela DEaD);

h) originais e cópias dos comprovantes de experiência como docente no Ensino Superior;

i) original e cópia de comprovante de quitação das obrigações eleitorais;

j) original e cópia do título eleitoral;

k) original e cópia de comprovante de quitação das obrigações militares, para os candidatos 
do sexo masculino;

l) original e cópia de comprovante de residência atualizado.

1.3. O não comparecimento da convocada no dia e horário especificado no item 1.2 acarretará em
sua desclassificação. 

Mossoró/RN, 02 de Março de 2020

Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da Diretoria de Educação a
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