
 

 

EDITAL Nº 117/2021 – DEAD/FUERN 
 
DIVULGA RESULTADO FINAL DE CANDIDATOS SEM VÍNCULO EFETIVO COM A FUERN NO 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE BOLSISTAS NA CATEGORIA 

PROFESSOR CONTEUDISTA II PARA ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REGIDO PELO 

EDITAL N°39/2021- DEAD/FUERN E EDITAL Nº97/2021 – DEAD/FUERN. 

 

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

Educação a Distância - DEaD, torna público o resultado final dos candidatos sem vínculo efetivo com a 

FUERN no processo seletivo para cadastro de reserva de bolsistas na categoria Professor Conteudista 

II, para atuação na Equipe Multidisciplinar, financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB/CAPES). 

 

1. DO RESULTADO FINAL. 

1.1. Consta no quadro abaixo o resultado final do processo seletivo para a área de GERENTE FINAN-
CEIRO: 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) SITUAÇÃO  

1º IRIANE TERESA DE ARAÚJO CONVOCADA 

2º SÉRGIO LUIZ PEDROSA SILVA CADASTRO DE RESERVA 

 

2. DA VINCULAÇÃO 

2.1. A candidata convocada, conforme item 1.1 deverá enviar toda a documentação descrita no 

item 2.2 deste edital para o e-mail: dead@uern.br até o dia 07/05/2021. 

2.2. São documentos exigidos para vinculação: 

a) cópia do RG, frente e verso e do CPF; 

b) cópia do diploma de graduação, frente e verso; 

c) cópias dos diplomas de especialização, mestrado e doutorado (se houver), frente e verso; 

d) declaração de não acumúlo de Bolsas UAB/CAPES, devidamente preenchida e assinada 

(ANEXO I); 

e) termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, devidamente preenchidas e assinadas 

(ANEXO II); 

f) cópia dos comprovantes de experiência como docente no Ensino Superior; 

g) cópia de comprovante de quitação das obrigações eleitorais; 

h)  cópia do título eleitoral; 

i)  cópia de comprovante de quitação das obrigações militares, para os candidatos do sexo mas-

culino; 

j) cópia de comprovante de residência atualizado; 

k)  cópia do cartão ou comprovante bancário de conta corrente. 

 

 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

mailto:dead@uern.br


 

p. 2 

3.1. O referido edital tem validade de 2 (dois) anos, contado a partir da publicação de 

homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período. 

3.2 É de responsabilidade do candidato manter seus dados atualizados junto à DEaD/FUERN, 

para fins de convocação. 

3.3 Este edital entra em vigor a partir da data de sua divulgação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 
 
Mossoró/RN, 04 de Maio de 2021 

 
 
 

 
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro 

Diretor da DEaD/UERN  
Portaria Nº 0449/2017-GR/UERN 

 
 

 
 

 
ANEXO I - DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE BOLSAS UAB/CAPES: https://dead.uern.br/wp-
content/uploads/2020/08/Declaração-de-acúmulo-de-bolsa-CAPES.doc 
 

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA UAB/CAPES: https://dead.uern.br/wp-
content/uploads/2021/05/Ficha-Professor-Conteudista-.pdf 
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