
 

 

 

EDITAL Nº003/2023 – DEAD/FUERN 

 

CONVOCA PROFESSORA FORMADORA PARA ATUAÇÃO NO CURSO DE LETRAS 
LÍNGUA PORTUGUESA, NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA, APROVADA NO 
PROCESSO SELETIVO REGIDO PELO EDITAL Nº 006/2020-DEAD/FUERN. 

 

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

Diretoria de Educação a Distância - DEAD, torna pública a convocação de Professora Formadora 

aprovada em processo seletivo para atuação no Curso de Letras – Língua Portuguesa, na 

modalidade a distância, financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES). 

 

1 DA CONVOCADA PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

 

1.1 Consta no quadro abaixo o nome da professora convocada para a área de EDUCAÇÃO E 

ENSINO – Professores(as) Externos(as) à FUERN. 

 NOME DA CANDIDATA 

3ª MAGNÓLIA MARIA OLIVEIRA COSTA 

 

2 DA VINCULAÇÃO 

 

2.1 A professora cujo nome consta no item 1.1 deve enviar toda a documentação descrita no 

item 2.2 deste edital para os e-mails dead@uern.br , financeirodead@uern.br e 

letras.ead@uern.br até o dia 17 de janeiro de 2023. 

2.2 São documentos exigidos para vinculação: a) cópia documento de identidade e do CPF; b) 

cópia do diploma de graduação; c) cópias dos diplomas de especialização, mestrado e doutorado 

(se houver); d) Declaração de não acúmulo de bolsas UAB/CAPES (ANEXO 1); e) Ficha de 

cadastramento/Termo de compromisso do bolsista UAB/CAPES, frente/verso, devidamente 

preenchidos e assinados (ANEXO 2); f) cópias dos comprovantes de experiência como docente 

no Ensino Superior; g) cópia de comprovante de residência atualizado; h) cópia do cartão 

bancário de conta corrente, preferencialmente do Banco do Brasil.   

2.3 Caso a professora não cumpra o determinado no item 2.1, será desclassificada e, 

consequentemente, será realizada nova convocação da lista de Cadastro Reserva. 

 

 
 

Mossoró/RN, 12 de janeiro de 2023. 
 

Prof. Dr. Jucieude de Lucena Evangelista 
Coordenador Adjunto – UAB/UERN 
Portaria Nº834/2022 – GP/FUERN 
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