
EDITAL N°006/2022 - DLE/FALA/UERN PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
COORDENADOR DE CURSO - BOLSISTA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE  
ABERTA  DO  BRASIL (UAB/CAPES)  - PARA  ATUAR  NO  CURSO  DE 
LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA INGLESA  A DISTÂNCIA. 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE COORDENADOR 
 

  
A Comissão Eleitoral designada pela PORTARIA-SEI Nº 41, de 21 de 

fevereiro de 2022, com a incumbência de organizar e executar o processo 
eleitoral para escolha da Coordenação do Curso de Letras - Língua Inglesa, 
Ensino a Distância, para o biênio 2022/2024, torna pública a CONVOCAÇÃO de 
coordenador, nos termos do EDITAL N°001/2022 - DLE/FALA/UERN 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE COORDENADOR DE CURSO BOLSISTA DO 
PROGRAMA UNIVERSIDADE  ABERTA  DO  BRASIL (UAB/CAPES)  PARA  
ATUAR  NO  CURSO  DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA INGLESA  A 
DISTÂNCIA. 
 
1. DA CONVOCAÇÃO 
1.1. Consta no quadro abaixo o nome da candidata convocada para atuação 
como Coordenadora de curso, de acordo com o resultado final divulgado no 
EDITAL N°005/2022 - DLE/FALA/UERN PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
COORDENADOR DE CURSO BOLSISTA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE  
ABERTA  DO  BRASIL (UAB/CAPES)  PARA  ATUAR  NO  CURSO  DE 
LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA INGLESA  A DISTÂNCIA. 
 

NOME DA CANDIDATA 

ADRIANA ALMEIDA FERNANDES 

 
 
1.2 O(a) candidato(a) aprovado(a) para exercer a função de coordenador(a) de 
curso da Licenciatura em Letras - Língua Inglesa na modalidade de educação a 
distância será convocado através de Edital publicado no site da DeaD. O(a) 
candidato(a) aprovado(a) e devidamente convocado(a) terá um prazo de 72 
(setenta e duas) horas para se apresentar a DeaD. Após este período, caso o 
(a) candidato (a) não se apresente, o mesmo será desclassificado(a) e será 
convocado(a) o(a) próximo(a) candidato(a) da lista. 
1.3 Os(as) candidatos(as) classificados(as) serão convocados(as) seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação, levando em consideração a quantidade 
de vagas e a concretização da necessidade, podendo haver nova convocação, 
a qualquer momento, dentro do período de vigência deste Edital. 
1.4 Caso o(a) candidato(a) não aceite a convocação dentro do Curso a que 
concorreu, o mesmo será considerado desclassificado(a); 
1.5 No ato da convocação, o(a) candidato(a) deverá apresentar todos os 
documentos comprobatórios relacionados abaixo: 
a) Original e cópias de RG e CPF; 
b) Original e Cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral da 
última votação; 



c) Comprovante de endereço; 
d) Comprovante de que é servidor efetivo do UERN. 
e) Original e cópia de Diploma de Graduação. Poderá ser histórico oficial 
assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver 
sido expedido; 
f) Original e cópia de Diploma de Pós-graduação Stricto Sensu. Poderá ser 
entregue a ata de defesa homologada pelo Programa de Pós-Graduação datada 
de até um ano da defesa, caso o diploma ainda não tiver sido expedido; 
g) Original e cópia de documento (vide item 4.6) que comprove experiência como 
docente em cursos superiores; 
h) Todos os documentos originais que comprovem a pontuação obtida de acordo 
com a tabela de títulos; 
i) Formulário de Cadastramento/Termo de Compromisso do Bolsista da 
Universidade Aberta do Brasil que será preenchido no momento da entrega da 
documentação (fornecidos pela DeaD); 
j) Declaração de que não recebe nenhuma outra bolsa de fomento 
governamental ou institucional, em conformidade com os impedimentos 
impostos pela Lei Nº 11.273/2006 e a Portaria CAPES N°183/2016 que será 
assinada no momento da entrega da documentação. 
1.6 Ao ser convocado(a), o(a) candidato(a) deverá entregar toda a 
documentação comprobatória das informações prestadas no momento da 
inscrição, sendo considerado(a) desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não 
comprovar, no ato da convocação, todas as informações preenchidas na 
inscrição online no que diz respeito à sua Formação Acadêmica/Titulação e 
Atuação Profissional. 
1.7 O(a) candidato(a) que não entregar a documentação completa será 
automaticamente desclassificado(a) deste processo seletivo. 
 
 
 

Mossoró/RN, 10 de outubro de 2022. 
 

COMISSÃO ELEITORAL 
PORTARIA-SEI Nº 41, de 21 de fevereiro de 2022. 

Nilson Roberto Barros da Silva 
Adriana Morais Jales 

Daniel Augusto de Lima Mariano 
Ana Cláudia de Medeiros 

Jafé Ribeiro de Figueiredo Filho 
Filipe Augusto Mendes de Souza 

Luh Lima Vieira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


