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EDITAL Nº 004/2022 –  DE/FE/UERN 

(Aditivo ao Edital 002/2022-DE/FE/UERN – que dispõe sobre processo seletivo simplificado para 

COORDENADOR DE CURSO BOLSISTA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

(UAB/CAPES) PARA ATUAR NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, ofertado na 

modalidade de educação à distância) 

 

O Departamento de Educação (DE) da Faculdade de Educação (FE) 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas 

atribuições acadêmicas e administrativas, torna público, pelo presente Edital, a 

correção das datas dispostas no Edital 002/2022 constantes em seu Anexo I - 

Cronograma. 

 

Onde se lê: 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO   

Publicação do Edital 08 de abril de 2022 

Período de inscrições 02 a 08 de maio de 2022 

Divulgação do deferimento e indeferimento de inscrições 09 de maio de 2022 

Prazo para solicitação de recurso contra o deferimento e 
indeferimento de inscrições 

10 de maio de 2022 

Resposta aos recursos e homologação das inscrições 12 de maio de 2022 

Divulgação do resultado da análise curricular 16 de maio de 2022 

Prazo para recurso contra o resultado da análise curricu-
lar 

17 de maio de 2022 

Resposta aos recursos contra o resultado da análise cur-
ricular 

18 de maio de 2022 

Publicação do Resultado Final 19 de maio de 2022 
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Leia-se: 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO   

Publicação do Edital 08 de abril de 2022 

Período de inscrições 02 a 13 de maio de 2022 

Divulgação do deferimento e indeferimento de inscrições 16 de maio de 2022 

Prazo para solicitação de recurso contra o deferimento e 
indeferimento de inscrições 

17 de maio de 2022 

Resposta aos recursos e homologação das inscrições 19 de maio de 2022 

Divulgação do resultado da análise curricular 20 de maio de 2022 

Prazo para recurso contra o resultado da análise curricu-
lar 

23 de maio de 2022 

Resposta aos recursos contra o resultado da análise cur-
ricular 

24 de maio de 2022 

Publicação do Resultado Final 27 de maio de 2022 

 

 

Este Aditivo passa a fazer parte do Edital 002/2022-DE/FE/UERN, 

mantendo-se neste e em seus respectivos anexos todas as disposições não 

alteradas pelo presente Edital. 

 

Mossoró-RN, 09 de maio de 2022. 
 

 

 
 

Prof.ª Sirleyde Dias de Almeida 
Chefe do Departamento de Educação - DE/FE/UERN 

Portaria nº 2217/2021 - GR/FUERN 

 
 


