
 

 
 

 

EDITA N° 97/2021  – DEAD/FUERN 

DIVULGA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DE 

CANDIDATOS SEM VÍNCULO EFETIVO COM A 

FUERN PARA A SELEÇÃO DA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DA DIRETORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PARA ATUAR NO 

PROGRAMA UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL.  

 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, por meio da Diretoria 

de Educação a Distância - DEaD, torna público a abertura de inscrições de candidatos sem vínculo 

efetivo com a FUERN para a seleção da Equipe Multidisciplinar da Diretoria de Educação a Distância, 

para atuar no Programa UAB – Universidade Aberta do Brasil. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS COM VÍNCULO EFETIVO 

1.1. Não houve inscrição de candidatos com vínculo efetivo com a FUERN no processo seletivo. 

1.2.Em caso de não preenchimento das vagas com professores com vínculo efetivo com a FUERN, 

admite-se a participação de professores sem vínculo efetivo com a FUERN, conforme previsto no 

item 2.1. do edital de abertura n°39/2021-DEaD/FUERN e Portaria CAPES nº 102 de 10 de maio de 

2019. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

2.1. O processo seletivo para candidatos sem vínculo efetivo com a FUERN obedecerá o seguinte 

cronograma:  

EVENTOS DATAS 

Período de inscrições para professores da comunidade interna e 

externa sem vínculo efetivo com a FUERN 

16/04 até às 23h59min do 

dia 26/04/2021 

Divulgação da homologação das inscrições para professores da 

comunidade interna e externa sem vínculo efetivo com a FUERN 

28/04/2021 

Prazo para interposição de recurso das inscrições não homologadas 29/04/2021 

Divulgação das inscrições homologadas após recurso, para 

professores da comunidade interna e externa sem vínculo efetivo 

com a FUERN 

03/05/2021 

Divulgação do resultado da análise de currículo para professores da 

comunidade interna e externa sem vínculo efetivo com a FUERN 

05/05/2021 

Prazo para interposição de recursos da análise de currículo para 

professores da comunidade interna e externa sem vínculo efetivo 

com a FUERN 

06/05/2021 

Resultado dos recursos da análise de currículo para professores da 

comunidade interna e externa sem vínculo efetivo com a FUERN 

11/05/2021 

Divulgação do resultado final 11/05/2021 

Mossoró, 15 de Abril de 2021 

 

 

 

DIRETOR DA DEAD/UERN 
Senhor Dr. GIANN MENDES RIBEIRO 

Port. 0449/2017-GR/UERN 
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