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PORTARIA Nº 046/2020-GDG/PCRN, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Núcleo Especial de Investigação Criminal (NEIC), no âmbito da Polícia

Civil do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 15, incisos III e XVII, da Lei Complementar Estadual n. 270, de 13 de fevereiro de 2004, e tendo em vista o
contido no Processo nº 11910052.000481/2019-92 - SEI, 
CONSIDERANDO que, diante da criação do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD)
por meio da Lei Complementar nº 661, de 19 de dezembro de 2019, o Núcleo Especial de Investigação Criminal (NEIC), insti-
tuído pela Portaria nº 076/2017-GDG/PCRN, de 21 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 13.874, de
23 de fevereiro de 2017, deve passar a integrar a estrutura orgânica do citado departamento;
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica nº 05/2017 - MPRN-SESED, publicado no Diário Oficial do Estado nº
13.865, de 10/02/2017, que firmou parceria institucional entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social,
a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual com o objetivo de estabelecer um regime de cooperação técnica e operacional
mútua entre os partícipes;
CONSIDERANDO que o referido Termo tem como finalidade o desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum,
voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, bem
como o planejamento e desenvolvimento institucional no que concerne à implementação de ações integradas de Segurança
Pública, ao planejamento, à promoção, ao acompanhamento e a execução de ações de prevenção e repressão aos crimes prati-
cados por organizações criminosas, crimes contra o patrimônio público, crimes econômicos, tributários, os praticados por
agentes públicos no exercício das suas funções e lavagem de capital, fortalecendo o trabalho desenvolvido entre a Polícia Civil
e o Ministério Público, respeitadas as respectivas atribuições e prerrogativas legais,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, o Núcleo Especial de Investigação
Criminal (NEIC), integrando a estrutura do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD),
com as seguintes atribuições:
I - instaurar inquéritos e promover investigações de infrações penais praticados por organizações criminosas, crimes contra o
patrimônio público, crimes econômicos, crimes tributários e os realizados por agentes públicos no exercício das suas funções;
II - intermediar parcerias em investigações conjuntas com o Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (GAECO), mediante prévia solicitação dos titulares das unidades integrantes do DECCOR-
LD, quando, em razão da complexidade da investigação for necessária a cooperação técnica institucional, conforme Termo de
Cooperação Técnica nº 05/2017 - SESED/MPRN;
III - atuar junto à Célula Integrada de Investigação Interinstitucional criada por meio do Termo de Cooperação Técnica nº
05/2017-MPRN-SESED, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.865, de 10/02/2017.
Art. 2º O NEIC funcionará em local adequado, podendo ser instalado em prédios pertencentes a outras instituições desde que
compatíveis com requisitos de segurança e preservação do sigilo dos procedimentos investigativos nele instaurados.
Art. 3º O NEIC será chefiado por Delegado de Polícia Civil de carreira designado pelo Delegado-Geral.
Art. 4º Nos casos de licenças, afastamentos e férias da autoridade titular do NEIC, este será substituído por um delegado inte-
grante do DECCOR-LD, a ser indicado pelo Diretor do referido Departamento. 
Art. 5º Aos policiais designados para o NEIC também caberá o encargo de atuar, sem prejuízo de suas atribuições originárias,
na Delegacia Especializada de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (DECCOR).
Art. 6º Os casos omissos a esta Portaria serão resolvidos pela Delegacia-Geral da Polícia Civil.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 076/2017-GDG/PCRN, de 21 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado
nº 13.874, de 23 de fevereiro de 2017.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
ANA CLÁUDIA SARAIVA GOMES
Delegada-Geral de Polícia Civil/RN

Corpo de Bombeiros Militar

PORTARIA-SEI Nº 89, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas com o previsto no Inciso IX, Art. 2º e inciso IV, Art.13º do Decreto nº 16.038 de 02
de maio de 2002, e combinado com o inciso IX, Art. 2º da Lei Complementar 230 de 22 de março de 2002, e ainda;
Considerando o Auto de Interdição, emitido em 12 de fevereiro de 2020, pela Serviço de Atividades Técnicas Técnicas (SAT)
2ºSGB/2ºGB.
Considerando que o estabelecimento sinistrado tipo depósito, sito a João Pessoa, 14 - Centro - Apodi/RN, de responsabilidade
do Sr. Ednardo Moreira Galvão, o qual deixou de cumprir as exigências estabelecidas na Lei Complementar 601 de 07/08/2017,
nos itens II, IV, X, XXVI do Auto de Infração - Interdição Nº 02/2020, do Serviço de Atividades Técnicas do CBMRN.
RESOLVE:
Art. 1º. Ratificar a interdição do estabelecimento sinistrado tipo depósito, sito a João Pessoa, 14 - Centro - Apodi/RN, de respon-
sabilidade do Sr. Ednardo Moreira Galvão, o qual deixou de cumprir as exigências estabelecidas na Lei Complementar 601 de
07/08/2017, nos itens II, IV, X, XXVI do Auto de Infração - Interdição Nº 02/2020, do Serviço de Atividades Técnicas do
CBMRN.
Art. 2º. Publique-se em Diário Oficial do Estado.
Luiz Monteiro da Silva Júnior - Cel QOCBM
Comandante-Geral do CBMRN

PORTARIA-SEI Nº 85, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas com o previsto no Inciso IX, Art. 2º e inciso IV, Art.13º do Decreto nº 16.038 de 02
de maio de 2002, e combinado com o inciso IX, Art. 2º da Lei Complementar 230 de 22 de março de 2002, e ainda;
Considerando o Processo SEI nº 08810080.000260/2020-06;
Considerando o Auto de Infração - Interdição  nº 04/2020, emitido em 01 de FEVEREIRO de 2020, pelo Serviço de Atividades
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (SAT/CBMRN);
Considerando o evento que estava sendo realizado não possuía processo de regularização, além do descumprimento das exigên-
cias das medidas de segurança previstas no projeto aprovado, sem possibilidade de serem corrigidas nos prazos previstos, item
necessário para constatação das condições de segurança necessárias a um evento de tal porte, exigência esta necessária para
realização de eventos temporários como preconiza a Portaria Nº 217/17 - GAB. CMDO/CBMRN e a Lei Complementar nº 230
e Lei Complementar nº601/17.
RESOLVE:
Art.1 º. Ratificar e tornar público a INTERDIÇÃO TOTAL do evento temporário denominado "BALADA FOLIA", localizado
na BR 406, Município de JOÃO CÂMARA/RN;
Art.2º. Publique-se em Diário Oficial do Estado.
Luiz Monteiro da Silva Júnior - Cel QOCBM
Comandante-Geral do CBMRN

Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer

PORTARIA Nº 291/2020
O SUBSECRETÁRIO  DE  ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo, abaixo discriminado e de acordo com o Artigo 105, e seus pará-
grafos §1º, §2º e §3º, da Lei Complementar nº 155, de 18 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia
19 de setembro de 1997;

RESOLVE:
Conceder Licença para trato de Interesse Particular, pelo prazo de 03 ( três )anos consecutivos, sem remuneração, as seguintes
servidoras:

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Natal, 11 de fevereiro de 2020.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER.

PORTARIA Nº 292/2020
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo, abaixo discriminado e de acordo com o Artigo 105, e seus pará-
grafos §1º, §2º e §3º, da Lei Complementar nº 155, de 18 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia
19 de setembro de 1997;
RESOLVE:
Conceder Prorrogação da licença para trato de interesses particulares, pelo prazo de 03 (três) anos consecutivos, sem remuner-
ação, as  seguintes  servidoras:

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Natal, 11 de fevereiro de 2020.
Marcos Lael de Oliveira Alexandre
SUBSECRETÁRIO  DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER

Portaria-SEI Nº 96, de 11 de fevereiro de 2020.
Renova a Autorização do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano ofertado pela Escola Estadual Machado de Assis em Jardim de
Piranhas/RN.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do Processo protocolado sob o nº
00410029004001/2019-65 - SEEC/RN e do Parecer nº 087/2019 - CEB/CEE/RN,
RESOLVE:
Art. 1º Renovar a Autorização do Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano, ministrado pela Escola Estadual Machado de Assis, situ-
ada na rua Maria Cícera de Araújo, 110, Centro, na Cidade de Jardim de Piranhas/RN.
Art. 2º Fixar em 05 (cinco) anos o prazo de validade da Autorização ora concedida.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

EDITAL Nº 02/2020- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR
- PROGEP/UERN

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROG-
EP), fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939, de 09 de abril de 2015, torna pública a abertura de inscrições para o
Edital Nº 02/2020 - Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor - PROGEP-UERN, por tempo
determinado, a fim de atender à necessidade excepcional de interesse público, tendo em vista o artigo 37, IX da CRFB/1988;
considerando a Lei nº 7.943/2001; considerando a demanda de sala de aula para o término do semestre letivo 2019.2 e/ou todo
o 2020.1, amparado no princípio da continuidade do serviço público, em conformidade com o disposto abaixo:

1. DO CURSO/UNIDADE, NÚMERO DE VAGAS, REGIME DE TRABALHO, ÁREAS E REQUISITOS.

ANO 87  EDIÇÃO Nº 14.603

PROCESSO NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO ORGÃO C.H VIGÊNCIA 

00410029.006195/2019-33 Anádria Rassyne Tavares 131.817-9/1 PN-III, A SEEC 30 Publicação 

00410029.006139/2019-07 Cibele Figueiredo da Silva Hilário 211.527-1/2 PN-III, A SEEC 30 01.02.2020 

PROCESSO NOME DO SERVIDOR MATRICULA CARGO ÓRGÃO C.H VIGÊNCIA 

00410029.003927/2018-52 Maria Augusta de Carvalho 124.477-9/1 PN-IV, C SEEC 30 06.09.2019 

00410041.002092/2019-36 Maria Edilene de Oliveira 123.405-6/1 A.de Infraestrutura SEEC 40 02.02.2020 

LOTAÇÃO ÁREAS 
Nº DE 
VAGAS 

Ampla 
concorrência 

PcD** RT* PERFIL DO CANDIDATO 

LETRAS VERNÁCULAS 
/ PAU DOS FERROS 

LIBRAS e Ensino 01 01 - 40h 
Letras  Língua Portuguesa ou Letras 
LIBRAS com especialização em 
Libras. 

GEOGRAFIA /  ASSU Geografia Humana 01 01 - 40h 

Graduação em Geografia e 
Especialização em Geografia ou  áreas 
afins; disponibilidade de horários para 
atender às necessidades do 
Departamento. 

DIREITO / MOSSORÓ Direito público e privado 02 01 01 40h Graduação em Direi to e mestrado em 
Direito ou áreas afins. 

GESTÃO AMBIENTAL / 
MOSSORÓ 

Cultura e Natureza, 
Avaliação de Impacto 
Ambiental, Metodologia da 
Pesquisa Cient ífica, 
Elaboração de Projetos em 
Gestão Ambiental 

01 01 - 20h Graduação em Ges tão Amb iental com 
mestrado na área ou áreas afin s. 

CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS / 
MOSSORÓ 

Clínica médica; Infectologia 01 01 - 20h 

Graduado em Medicina com Pós-
Graduação lato sensu, obtido através 
de residência médica em Clínica 
Médica ou especialidade médica na 
área de Infectologia, com o mínimo 
de dois anos de duração, expedido por 
instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação � MEC; Ou 
graduad o em Medicina com Pós-
Graduação stricto sensu na área de 
Infectologia. 

Pediatria 02 01 01 20h 

Graduação em Medicina; residência 
médica em Pediatria ou título de 
Especialista em Pediatria; 
disponibil idade de horários para 
atender às necessidades do 
Departamento de Ciências 
Biomédicas. 

FILOSOFIA / MOSSORÓ Filosofia 01 01 - 20h Graduação em Filosofia. 

*RT � Regime de Trabalho, em horas semanais. 
** Pessoa com Deficiência 

EDITALEDITEDIT Nº 02/2020- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARANº 02/2020- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PNº 02/2020- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO P CONTRATCONTRACONTRA AÇÃO TT TEMPORÁRIA DE PROFESSOR
- PROGEP/UERN
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1.1 Publicação do Edital: 15/02/2020 (no Diário Oficial do Estado e no Portal da UERN
(http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes). O Edital será publicado, também, na edição subsequente do JOUERN.
1.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e out-
ras informações pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados exclusivamente nos canais mencionados no item
1.1.
1.3 Em qualquer tempo, no decorrer do prazo de validade deste processo seletivo, à medida em que for sendo justificada a
necessidade de contratação temporária de Professor de Ensino Superior, poderão ser convocados, por ordem de classificação,
os candidatos aprovados que ficarem na suplência das vagas.

1.4 No caso de não existir candidatos aprovados para vaga de um campus/curso, durante a validade do processo seletivo, os
candidatos aprovados para um mesmo curso em outro campus poderão ser convocados nesse outro campus, a fim de atender à
necessidade excepcional de interesse público.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão efetuadas de modo presencial pelo(a) candidato(a) ou por procurador(a) legalmente constituído(a), que
deverá preencher Ficha de Inscrição (Anexo I) e entregar documentação necessária, nos locais e horários indicados no quadro
do item 2.4 deste Edital.

2.2. Taxa de inscrição
2.2.1. O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a ser deposi-
tada no Banco do Brasil, Agência 4687-6, Conta 7068-8 (depósito Identificado ou transferência bancária).
2.2.2. Não será aceito comprovante de depósito não identificado, efetuado em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico)
através de envelope bancário. Nos casos de pagamento incorreto ou por meio de envelopes bancário, não será feito o ressarci-
mento ao(a) candidato(a).

2.3. Documentos a serem apresentados no ato da inscrição
"Cópia e original do RG e do CPF, ou documento equivalente válido no território nacional com foto;
"Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 2.2 deste Edital;
"Comprovante de Experiência profissional e/ou na docência, se for o caso, de acordo com os requisitos expressos no item 1
deste Edital;
"Não será aceita inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.

2.4. Local, período e horário das inscrições
2.4.1. As inscrições serão realizadas no(s) Departamento(s) Acadêmico(s), situado no(s) endereço(s) disposto(s) no quadro
abaixo, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, no horário de 8:00h às 11:00h.

2.5. Homologação das inscrições
2.5.1. A homologação das inscrições será fixada nos murais do(s) respectivo(s) Departamento(s)/Unidade(s) Acadêmica(s),
no(s) endereço(s) disposto(s) no item 2.4 e no Portal da UERN (http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), até o dia
28 de fevereiro de 2020.
2.5.2. O(s) Departamento(s) / Unidade(s) Acadêmica(s) deverá(ão) enviar as homologações das inscrições ao e-mail da PROG-
EP (assessoria.progep@uern.br) até as 13:00h do dia 27 de fevereiro de 2020, com assunto Homologação das Inscrições Edital
02/2020 (curso/unidade acadêmica), junto com as informações pessoais (telefone e e-mail) dos inscritos no certame.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. Locais de realização de todas as etapas do processo
3.1.1. O processo seletivo simplificado será composto de duas etapas, Prova Didática (caráter eliminatório) e Análise de
Currículo (caráter classificatório).
3.2.2. As etapas do processo seletivo ocorrerão no(s) Departamento(s) / Unidade(s) Acadêmica(s), conforme endereço dispos-
to a seguir.

3.2. Prova Didática

3.2.1. Sorteio dos temas

3.2.1.1. O sorteio do tema para a Prova Didática, bem como da ordem de apresentação, ocorrerá na presença dos(as) can-

didatos(as) no respectivo local, de acordo com a área de atuação indicada no item 1 deste Edital. Será conduzido pelo departa-

mento de lotação indicado no item 1. Dependendo da quantidade de inscritos, as datas abaixo poderão sofrer alteração conforme

estabelecido nos itens 4.4.6. e 4.4.6.1.
3.2.1.2. O sorteio será realizado por representantes do Departamento Acadêmico em reunião aberta ao público, sendo obri-
gatória a presença do(a) candidato(a) ao sorteio e de sua inteira responsabilidade o conhecimento do resultado.

Departamento/ Unidade Acadêmica
Data provável para a realização do sorteio do tema para a Prova Didática

3.2.1.3. O(A) candidato(a) deverá se apresentar no respectivo local, de acordo com o quadro constante do item 2.4 deste Edital,
15 (quinze) minutos antes do sorteio do tema para prova didática. O não comparecimento do(a) candidato(a) no momento de
início do sorteio acarretará a eliminação automática do(a) mesmo(a).

3.2.2. Data(s) e horário(s)
3.2.2.1. As provas didáticas ocorrerão nas datas prováveis especificadas abaixo, com início provável para o primeiro(a) can-
didato(a) conforme quadro a seguir, tendo continuidade de conforme a ordem do sorteio. Ocorrerão de acordo com a área de
atuação indicada no item 1 deste Edital e nos locais especificados no item 2.4.

3.2.2.2. De acordo com o número de candidatos inscritos as datas poderão ser modificadas, sendo comunicadas no momento do
sorteio, publicadas nos murais das unidades acadêmicas e no Portal da UERN (http://www.uern.br/default.asp?item=uern-sele-
coes).

3.2.3. Resultado da Prova Didática
3.2.3.1. As bancas deverão enviar o resultado das avaliações individuais ao e-mail da PROGEP (assessoria.progep@uern.br) até
as 13:00h do dia 04 de março de 2020, com o assunto Resultado da Prova Didática Edital 02/2020 (curso/unidade).
3.2.3.2. O(s) resultado(s) da Prova Didática será(ão) publicado(s) e divulgado(s) através do Portal UERN
(http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), tendo data prevista de publicação o dia 05 de março de 2020.

3.3. Análise de currículo
3.3.1. Os candidatos aprovados na Prova Didática deverão entregar o Currículo Lattes com a documentação comprobatória na
ordem do currículo, acompanhada da Ficha de Pontuação (Anexo II) devidamente preenchida, no Departamento Acadêmico /
Unidade Acadêmica, para o qual realiza a seleção, no(s) endereço(s) descrito(s) no item 2.4 desse Edital, em 06 de março de
2020, das 8:00h às 11:00h.
3.3.2. Para pontuação, serão consideradas as atividades expressas nos Grupos 01, 02 e 03 do Anexo II, que tenham sido real-
izadas nos últimos 3 (três) anos à publicação deste Edital.

3.4. Resultado Preliminar
3.4.1. O resultado preliminar será publicado e divulgado através do Portal UERN (http://www.uern.br/default.asp?item=uern-
selecoes), tendo data prevista de publicação o dia 11 de março de 2020.

3.4.2. Recursos
3.4.2.1 O(a) candidato(a) poderá interpor recurso contra o resultado preliminar, exclusivamente da Análise de Currículo, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do resultado preliminar, preenchendo anexo constante no resultado pre-
liminar, além de nova ficha de pontuação para Análise de Currículo.
3.4.2.2. O recurso deverá ser enviado pelo próprio(a) candidato(a), exclusivamente para o e-mail do departamento ao qual con-
corre a vaga (ver item 2.4), com cópia para assessoria.progep@uern.br com o assunto Recurso Edital 02/2020 (curso/unidade
acadêmica).
3.4.2.3. O(a) candidato(a) deverá ser claro e consistente em seu pleito, informando com precisão o objeto do recurso.
3.4.2.4. Recurso intempestivo ou inconsistente será preliminarmente indeferido.
3.4.2.5. Os recursos serão julgados pela comissão avaliadora em até 01 (um) dia útil e respondidos aos(as) candidatos(as), indi-
vidualmente por meio eletrônico.

3.5. Resultado Final
3.5.1. O resultado final será publicado e divulgado nos murais das respectivas unidades acadêmicas e no Portal UERN
(http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), tendo data de publicação até dia 17 de março de 2020.
3.5.2. O resultado final será publicado, também, na edição subsequente do JOUERN.

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
4.1. A seleção objeto deste Edital será realizada em etapas sucessivas, conduzidas exclusivamente pela UERN, através de Banca
Examinadora designada pelos Departamentos Acadêmicos, de acordo com os critérios e procedimentos constantes no presente
Edital.
4.2. Primeira etapa: PROVA DIDÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, tratando de conhecimento específico sobre a
área do concurso, conforme item 4.5, avaliadas conforme Anexo III deste Edital.
4.3. Segunda etapa: ANÁLISE DE CURRÍCULO, de caráter apenas classificatório, mediante a análise da documentação com-
probatória respectiva, organizada por grupos, conforme Anexo II deste Edital.

4.4. PROVA DIDÁTICA
4.4.1. De caráter eliminatório, com obtenção de nota mínima 7,0 (sete) para efeito de classificação. Constará de Aula Expositiva
perante Banca Examinadora, com duração de no mínimo 25 (vinte e cinco) e no máximo 30 (trinta) minutos.
4.4.2. A banca examinadora não se manifestará no decorrer da Prova Didática; o(a) candidato(a) poderá ser questionado(a) por
membro da banca sobre o tema da aula.
4.4.3. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) o controle do tempo de sua apresentação, sendo eliminado o(a) can-
didato(a) que não cumprir o tempo previsto.
4.4.4. Será fixado e divulgado no mural do departamento, bem como no Portal da UERN
(http://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes), o ponto sorteado para a Prova Didática, a ordem de sua realização
pelos(as) candidatos(as), o dia e a hora do início.
4.4.4.1. Caso seja necessário mais de um dia de realização da Prova Didática, haverá um novo sorteio no dia seguinte para os(as)
candidatos(as) que apresentarão no segundo dia, e assim sucessivamente até encerrar as apresentações.
4.4.5. A Prova Didática será realizada após o decurso de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas do sorteio do ponto da Prova
Didática.
4.4.6. Em caso de força maior, a critério da Banca Examinadora, a Prova Didática poderá sofrer interrupção.
4.4.6.1. Na hipótese de falta de energia elétrica, independente da responsabilidade da UERN, a prova poderá ser suspensa por
até 5 minutos, por opção do(a) candidato(a) que estiver desenvolvendo sua aula didática no exato momento da falta da energia.
Decorrido este prazo, sem o retorno da energia, o(a) candidato(a) deverá prosseguir na sua prova, assim como os(as) can-
didatos(as) subsequente(s), mesmo sem os recursos que necessitem de energia elétrica.
4.4.6.2. Havendo ocorrências relevantes, estas serão registradas na ata da avaliação da Prova Didática.
4.4.7. Poderão ser utilizados quaisquer recursos didáticos compatíveis com a estrutura e instalações elétricas do local de prova,
cumprindo ao(a) candidato(a) providenciar, por seus próprios meios, a obtenção, instalação e utilização do equipamento
necessário.
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Departamento/ Unidade Acadêmica Endereço 

LETRAS VERNÁCULAS / PAU DOS FERROS 
BR 405, KM 3, Arizona � Pau dos Ferros-RN. CEP: 5990 0-000. 
E-mail: dlv_pferros@uern.br 

GEOGRAFIA / ASSU 
Rua Sinh azinha Wanderley, 871, Centro � Assu/RN. CEP: 
59650-000. 
E-mail: dge.assu@uern.br 

DIREITO /  MOSSORÓ 
Campus Univers itário Central, Rua Professor Antôn io Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 
Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: ded@uern.br 

GESTÃO AMBIENTAL /  MOSSORÓ 
Campus Univers itário Central, Rua Professor Antôn io Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 
Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: dga@uern.br 

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 
Rua Atirador Migu el Antônio da Si lva Neto, s/n, Aeroporto � Mossoró-RN. CEP: 59607-
360. 
E-mail: dcb@uern.br 

FILOSOFIA / MOSSORÓ 
Campus Univers itário Central, Rua Professor Antôn io Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 
Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: dfi@uern.br 

Departamento/ Unidade Acadêmica Endereço 

LETRAS VERNÁCULAS / PAU DOS FERROS 
BR 405, KM 3 , Arizona � Pau dos Ferros-RN. CEP: 59900-000. 
E-mail: dlv_pferros@uern.br

GEOGRAFIA / ASSU 
Rua Sinh azinha Wanderley, 871, Centro � Assu/RN. CEP: 
59650-000. 
E-mail: dge.assu@uern.br 

DIREITO /  MOSSORÓ 
Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, 
Bairro Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: ded@uern.br

GESTÃO AMBIENTAL /  MOSSORÓ 
Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, 
Bairro Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: dga@uern.br

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 
Rua Atirador Miguel Antônio da Si lva Neto, s/n, Aeroporto � Mossoró-RN. CEP: 59607-
360. 
E-mail: dcb@uern.br

FILOSOFIA / MOSSORÓ 
Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, 
Bairro Costa e Silva � Mossoró/RN. CEP: 59600-000. 
E-mail: dfi@uern.br

Departamento/ Unidade Acadêmica 
Data provável para a real ização do 
sorteio do tema para a Prova Didática 
(ver item 4.4.4.1) 

Horário p rovável do sorteio 
do tema para a Prova 
Didática 

LETRAS VERNÁCULAS / PAU DOS FERROS 02/03/2020 8h 
GEOGRAFIA / ASSU 02/03/2020 8h 
DIREITO /  MOSSORÓ 02/03/2020 8h 
GESTÃO AMBIENTAL /  MOSSORÓ 02/03/2020 8h 

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 02/03/2020 19h 

FILOSOFIA / MOSSORÓ 02/03/2020 8h 

Departamento/ Unidade Acadêmica Data provável  da Prova Didát ica 
(ver i tem 4.4.4.1) 

Horário provável de 
início da Prova Didática 

LETRAS VERNÁCULAS /  PAU DOS 
FERROS 

03/03/2020 8h 

GEOGRAFIA / ASSU 03/03/2020 8h 
DIREITO /  MOSSORÓ 03/03/2020 8h 
GESTÃO AMBIENTAL /  MOSSORÓ 03/03/2020 8h 
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 03/03/2020 19h 
FILOSOFIA / MOSSORÓ 03/03/2020 8h 
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4.4.10. No início da Prova Didática, o(a) candidato(a) deverá entregar o Plano de Aula em 3 (três) vias impressas, à Banca
Examinadora. A não entrega do Plano de Aula implicará na impossibilidade do(a) candidato(a) de realizar esta Prova tendo sua
nota contabilizada como zero nesta Prova.
4.4.10.1. A Banca Examinadora não solicitará o Plano de Aula, cabendo unicamente ao(a) candidato(a) a responsabilidade por
interdi-lo.
4.4.11. Todos os(as) candidatos(as) deverão apresentar-se para a Prova Didática com antecedência mínima de 30 (trinta) minu-
tos do horário programado para início da prova.
4.4.11.1. Será considerado desistente e será eliminado do concurso o(a) candidato(a) que não estiver presente na hora designa-
da para o início da Prova Didática.
4.4.12. Não será permitido ao(a) candidato(a) que já tiver se submetido à Prova Didática permanecer no recinto onde ela foi
realizada, sendo a presença em sala exclusiva ao(a) candidato(a) avaliado e à banca examinadora.
4.4.13. A avaliação da Prova Didática procederá de acordo com os critérios constantes no Anexo III.
4.4.14. A avaliação da Prova Didática será feita pela Banca Examinadora, cabendo a cada examinador atribuir nota na escala
de 0 (zero) a 10 (dez), utilizando uma casa decimal, conforme Anexo III (específico que trata o item 4.2).
4.4.15. A nota final da Prova Didática será a média aritmética das notas atribuídas ao(a) candidato(a) por cada um dos exami-
nadores, considerando até a segunda casa decimal, realizado o arredondamento de nota.
4.4.15.1. Será eliminado o(a) candidato(a) que obtiver média inferior a 7,0 (sete inteiros), devendo seu resultado configurar na
lista do resultado da Prova Didática.
4.4.16. Não será divulgada a nota atribuída por cada membro da Banca Examinadora de forma independente.

4.5. TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA
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Departamento / Campus 
Área 

Temas Bib liografia sugerida 

LETRAS VERNÁCULAS /  PAU DOS 
FERROS 

Libras e Ens ino 

1. O sujeito su rdo: conceitos , cultu ra e identidade. 
2. A relação histórica da surdez com a língua de 
sinais. 
3. Os parâmetros em Língua de Sinais. 
4. Noções linguíst icas de Libras: class ificadores e 
intens ificadores no discurso. 
5. Literatura surda 
6. Noções básicas da língua de sinais  b rasileira. 
7. A gramática da língua de sinais. 
8. Legislação brasileira,  (Lei 10.436 e Decreto 
5.626) 

Os tipos  de p esquisa e métodos científicos: teoria e 
prática em artigos  científicos e/ou  monografias. 

ALMEIDA, Elizabeth G. C. de. Leitura e 
surdez: u m estudo com adultos não 
oralizados. Rio de Janeiro: Revinter, 
2000. 
BRASIL. Secretaria de Educação 
Especial. Saberes e práticas da inclusão. 
Brasília, DF: MEC; SEEP, 2005. 
CAPOVILLA, Fernando Cezar.; 
RAPHAEL, Walquíria Duarte. 
Enciclopédia da Língua de Sinais 
Brasileira. São Paulo: EDUSP. V.8, 2006. 
GOLDFELD, Márcia. A criança surda: 
linguagem cognição, numa perspect iva 
sóciointeracionista. São Paulo: Plexus, 
1997. 
LACERDA,  C. B. F. de; GOES, M.C.R. 
(orgs.). Surdez: processos educat ivos e 
subjetivid ade. São Pau lo: Lovise, 2 000. 
MOURA, Maria Cecíl ia. O surdo: 
caminhos  para uma nova identidade. Rio 
de Janeiro:  Revinter, 2000. 
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B 
(col.). Língua de sinais brasi leira, estudos 
lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SOLE, Maria Crist ina Petrucci. Sujeito 
Surdo e a Psicanálise: u ma outra via de 
escuta. Rio Grande do Sul: UFRGS, 
2005. 
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de 
A. Metodologia do Trabalho Científico: 
procedimentos básicos, pesquisa 
bibliográfica, projeto e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 4ª .ed. 
São Paulo: Atlas , 1992. 

GEOGRAFIA / ASSU 

Geografia Humana 

1. As escolas do pensamento geográfico; 
2. Abordagens  teórico-metodológicas sobre 
a organização do espaço; 
3. Modernização da agricu ltura e reforma agrária; 
4. Formação terri torial do Brasil;
5. Dinâmica dos  espaços mundiais  n a atual idade; 
6. As transformações recentes  na economia do RN; 
7. Aspectos teóricos e metodológicos  da Geo grafia 
da população; 
8. Nordeste, caracterização e diversidade. 

SPOSITO, E. S. Geografia e filosofia: 
con tribuição para o ensino do pensamento 
geográfico. Presiden te Prudente: UNESP, 
2004. 
GOMES, P. C. C. Geografia e 
modernidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Bras il, 2000. 
SANTOS, M. Espaço e métod o. São 
Paulo: Nobel, 1985. 
CASTRO, I.E.; GOMES, P. C. C.; 
CORRÊA, R. L. (Orgs.). Geografia: 
con ceitos e temas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Bras il, 1995. 
OLIVEIRA,  A. U. Modo capitalista de 
produção e agricultura. São Paulo: Ática, 
1986. 
SANTOS, M.;  SILVEIRA, M. L. O 
Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. 4 . ed . Rio de Janeiro: 
Record, 2002. 
HAESBAERT, Rogério; PORTO-
GONÇALVES, Carlos Walter.  A nova 
des-ordem mundial. São Paulo: Editora 
Unesp, 2006. 
ALBANO, G. P.;  FERREIRA, L.  S.; 
ALVES, A. M. Capítulos de geografia do 
Rio Grande do Norte. Natal: Fu ndação 
José Augusto, 2013. (v.1) 
ALBANO, G. P.;  FERREIRA, L.  S.; 
ALVES, A. M. Capítulos de geografia do 
Rio Grande do Norte. Natal: Fu ndação 
José Augusto, 2015. (v.2). 
DAMIANI, A. População e geografia. 5. 
ed. São Paulo: Contexto, 2001. 
ANDRADE, M. C. A terra e o homem no 
nordeste. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

DIREITO /  MOSSORÓ 

Direito público e privado 

1. O princípio da p roporcionalidade como 
fundamento de um novo Estado de Direi to. 
2. Acesso à just iça como direito fundamental e as 
formas alternativas de resolução de confli tos. 
3. Controle de políticas públicas. 
4. Garant ias constitucionais e  modalidades da 
prisão. 
5. Flexib ilização das normas trabalhistas e 
conformidade const itucional 

ALEXY, Robert . Teoria dos direitos 
fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso 
da Si lva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do 
direi to administrativo: direitos 
fundamentais, democracia e 
con stitucionalização. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2014. 
BONAVIDES, Pau lo. Ciência polít ica. 23 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
BONAVIDES, Paulo - Curso de Direito 
Const itucional. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013. 
BONFIM, Edilson Mougenet. Curso de 
processo penal. 10. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
DIDDIER JR., Fredie. Curso de direito 
processual civil. Vol. 1. 18. ed. Jus 
Podivm. Salvad or, 2016. 
JORGE NETO, Nagibe de Melo - O 
con trole jurisdicional das polí ticas 
públicas : con cretizando a democracia e os 
direi tos sociais fundamentais. Salvador: 
JusPodivm, 2008. 
MARTINS, Sérgio Pin to. Direito 
Processual do Trabalho. 41 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019. 
NOVAIS, Jorge Reis  - Direitos 
Fundamentais e Ju stiça Consti tucional. 
Lisboa; AAFDL, 2017. 
ZAFFARONI, Eugên io Raul. Em busca 
das penas perdidas. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007. 

GESTÃO AMBIENTAL /  MOSSORÓ 

Cultura e Natureza, Avaliação de Impacto 
Amb iental, Metodologia da Pesquisa 
Científica, 
Elaboração de Projetos em Gestão Ambiental 

1. Interdisciplinaridade nas Ciências  Ambientais; 
2. Métodos e técn icas de pesquisa em gestão 
ambiental; 
3. Estruturação de um projeto de 
pesquisa científica aplicado à Gestão Ambiental;
4. A questão socioambiental e o desenvolvimento 
su stentável. 
5. Avaliação de Impacto Ambiental 
6. Licen ciamento Ambiental no Bras il; 
7. Impactos Ambientais: concei to, aspectos legais e 
processo de elaboração;  
8. Avaliação de Imp actos Ambientais:  Histórico e 
Evolução 
9. Métodos de avaliação de Impactos Ambientais. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas 
ciências sociais. Tradução de Viviane 
Rib eiro. 2ª Ed. Bauru:  EDUSC, 2002. 
DAMATTA, Roberto. Explorações. Rio 
de Janeiro:  Rocco, 1986. P. 121-128. 
DIEGUES, A. O mito moderno da 
natureza intocada. 3ª. Ed. São Paulo: 
Hucitec, Núcleo de Apoio à Pesquisa 
sobre Populações Humanas e Áreas 
Úmidas Brasi leiras, USP. 2001. 
LEFF, E. Racionalidade Ambiental : a 
reapropriação social da natureza. Trad. 
Luís Carlos Cabral. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2006. pp.403-449. 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os 
(Des) Caminhos do Meio Ambiente. 14ª 
edição. São Paulo:Contexto, 2006. 
(Temas Atuais). 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um 
con ceito antrop ológico. 22 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 
MORAES, A. C. R.  Meio Ambiente e 
Ciências Humanas . 3  ed. São Paulo: 
Hucitec, 2002. 
THOMAS, K. O homem e o mundo 
natural: mudança de atitude em relação às 
plantas e aos animais , 1500-1800. São 
Paulo: Companhia das Letras . 1988. 
JACOBI, Pedro. Meio ambiente e redes 
sociais: dimensões intersetoriais e 
complexidade na articulação das p ráticas 
coletivas. In: Revista de 
Administração Pública, vol. 34 (6 ), 
nov/dez. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúl io Vargas, p.131-158, 2000. 
SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de 
movimentos sociais. 4 ed. São Paulo: 
Loyola, 2005. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. 
Metodologia do trabalho científico. 22 ed. 
São Paulo:  Cortez, 2007. 304 p. ISBN 
9788524913112 
VIOLA, E.; NICKEL, J. Integrando a 
defesa dos direitos humanos e do meio 
ambiente. Novos Estudos Cebrap nº 40. 
São Paulo: Cebrap, 1994. 

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 

Clínica méd ica; Infectologia 

1. Febre. 
2. Septicemia. 
3. Infecções em pacientes granu locitopênicos. 
4. Tétano e outras infecções causadas por 
microorganismos anaeróbicos. 
5. Meningite por vírus, bactérias e fungos. 
6. Difteria. 
7. Tuberculose. 
8. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. 
Empiema pleural. Derrames pleurais. 
9. Endocardite. Pericard ite. 
10. Gastroenterocolites infecciosas. Hepatite por 
vírus. 
11. Síndrome da imunodeficiência adquirid a. 
12. Antibiót icos e ant ivirais. 
13. Osteomielites - diagnóstico e tratamento. 
14. Artrites - diagnóstico e tratamento. 
15. Controle de infecções hospitalares. 
16. Doenças sexualmente transmitidas. 
17. Leptospiroses . 
18. Leishmanioses. 
19. Dengue, febre amarela e outras febres 
hemorrágicas. 
20. Herpes e varicela zoster. 
21. Doença de Chagas. 
22. Malária. 
23. Cisticercose. 
24. Micoses  sistêmicas (histoplamose, 
coccidioidomicose, 
paracoccidioidomicose, criptococcose). 

GILMAN, Alfred Goodman; 
HARDMAN, Joel G. 
LIMBIRD, Lee E. Goodman & Gilman. 
As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica. 10 ed. 
MANDELL, G.L.; BENNETT, J.E; 
DOLIN, R. Mandell, Douglas and 
Bennett�s Principles and practice of 
infectious  diseases . 6.ed. USA: Elsevier, 
2005. 
VERONESI, R. Tratado de Infectologia, 
3ª ed. São Paulo: Editora ATHENEU, 
2005. 
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4.6. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO
4.6.1. AAnálise de Currículo terá caráter unicamente classificatório, sendo considerados os documentos comprobatórios de for-
mação e aperfeiçoamento profissional, e no caso de atividades docentes, técnico-científicas, artísticas e culturais, de realizações
profissionais e trabalhos aplicados, aquelas exclusivamente dos últimos 3 (três) anos, sendo aceitas somente as atividades, com
a respectiva escala de valores, previstos no Anexo II deste Edital.
4.6.1.1. Para as publicações em livros, revistas, artigos e anais, a comprovação deverá ser feita por meio da folha de resumo,
da folha de rosto e do sumário, nos casos que couber, dispensando-se a apresentação de cópia integral de toda a obra.
4.6.1.2. Para as publicações exclusivamente on line, a comprovação poderá ser feita mediante a impressão da página na Internet
da revista e impressão do artigo constando os dados do autor e da revista diretamente da página na Internet (inclusive o ISSN
on line).
4.6.2. A nota da Análise de Currículo será calculada como uma fração da nota máxima possível, sendo esta igual a 10,0 (dez),
a qual equivale ao máximo de 140 (cento e quarenta) pontos, aferidos de acordo com o Anexo II. Para efeito do cálculo será
aplicada a seguinte equação:

NAC = Npto/14,

onde NAC= Nota da Análise de Currículo;
Npto = Número de Pontos obtidos de acordo com o Anexo II.

5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1. É vedada a participação na Banca Examinadora de:

a) Cônjuge de candidato(a), mesmo que separado judicialmente ou divorciado, ou companheiro;
b) Ascendente ou descendente de candidato(a), ou colateral até terceiro grau, seja parentesco por consanguinidade, afinidade ou
adoção;
c) Sócio de candidato(a) em atividade profissional;
5.2. Na ocorrência de um dos impedimentos aqui descritos, o membro será automaticamente substituído por um suplente.

6. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1. A Nota Final (NF) de cada candidato será a média ponderada das notas obtidas na Prova Didática (NPD) e na Análise de
Currículo (NAC), 6 (seis) e 4 (quatro), respectivamente. NF = [(NPD x 6) + (NAC x 4)]/10
6.2.Em caso de empate, a ordem de prioridade para o desempate será:
1) maior nota na Prova Didática;
2) maior pontuação no Currículo Lattes;
3) maior idade.

7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

7.1. Mediante o amparo legal previsto no inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, da  Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e nos termos da Lei Estadual nº 7.943, de 5 de junho de 2001, será
reservado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes para cada curso/campus e das que vierem
a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo para a pessoa com deficiência.
7.2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadre nas categorias discriminadas no artigo 5º do Decreto Federal
nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e na Lei Estadual nº 9.697 de 25 de fevereiro de 2013, cuja deficiência seja comprovada
por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
7.3. A pessoa com deficiência deverá, no ato de inscrição, especificar sua deficiência e a eventual necessidade de assistência
especial, bem como Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças-CID fornecido por profissional cadastrado pelo SUS.
7.4. O Laudo Médico de que trata o subitem 7.3. deverá ter sido emitido há, no máximo 3 meses anteriores a data da inscrição.
7.5. Se convocado(a), o(a) candidato(a) com deficiência deverá submeter-se à Perícia por junta Multiprofissional constituída
por profissionais nomeados pela UERN que dará decisão terminativa sobre a qualificação do(a) candidato(a) como pessoa com
deficiência, ou não, e seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência realmente o habilita a concorrer às
vagas, observada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.
7.6. O(a) candidato(a) convocado(a) para preenchimento da vaga destinada a pessoas com deficiência, como cadastro reserva,
deverá entregar documento original emitido e assinado pela Junta Multiprofissional, para celebração do contrato de trabalho.
7.7. A não observância às disposições contidas nos subitens 7.3, 7.4 e 7.5 acarretará a perda do direito às vagas reservadas na
hipótese prevista pelo item 7.1, passando os candidatos a concorrer em conformidade com a regra geral.
7.8. Os(as) candidatos(as) com deficiência participarão deste Processo Seletivo Simplificado, nos termos do Decreto Federal nº
9.508, de 24 de setembro de 2018, em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito à data, ao horário,
à inscrição e aos critérios de avaliação de experiência profissional docente, assim como aos critérios de avaliação e classificação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Ao realizar sua inscrição, o(a) candidato(a) acata e ratifica todos os termos e normas contidas nesse Edital.
8.2. A Remuneração inicial para professor(a) substituto(a) é fundamentada na Lei Ordinária Estadual Nº 9.939, de 09 de abril
de 2015.
8.3. O(a) candidato(a) aprovado(a) poderá ser designado para trabalhar em qualquer turno (matutino, vespertino ou noturno),
devendo possuir disponibilidade para assumir a carga horária estabelecida nesse edital e de acordo com as necessidades dos
Departamentos Acadêmicos, obedecido à jornada de trabalho.
8.4. O Resultado da seleção objeto deste Edital será válido pelo período de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por mais
01(um) ano.
8.5. O(a) candidato(a) aprovado(a) que já tiver sido contratado anteriormente pela instituição na vigência da lei Estadual Nº
9.939, de 09 de abril de 2015, que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinado, pela Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte (UERN) e não houver transcorrido prazo de dois anos, não poderá ser contratado, conforme Art. 9º da
referida Lei.
8.6. O(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar declaração de acúmulo de cargos, e, no caso de acumulação lícita, esta
fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, cuja soma não poderá exceder a 60 (sessenta) horas semanais
(§ 2º, Art.131, Lei Complementar Estadual nº 122).
8.7. O(a) candidato(a) aprovado(a) não poderá ter mais de um vínculo contratual com a administração, concomitantemente.
8.8. Os(as) aprovados(as) deverão ter disponibilidade para assumir as atividades propostas pelo Departamento, dentro do lim-
ite de carga horária expressa em contrato, envolvendo, inclusive atividades em Núcleos Avançados de Educação Superior.
8.9. No ato da contratação, o candidato aprovado deverá apresentar os documentos comprobatórios do(s) requisito(s) do cargo
disposto(s) no item 1.
8.9.1. Os diplomas de graduação apresentados devem ter sido obtidos em cursos devidamente autorizados e reconhecidos pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), ofertados por Instituições de Ensino
Superior credenciadas pelo CNE ou pelo CEE. No caso de graduação obtida em instituição estrangeira, deve ser revalidado nos
termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 28 de janeiro de 2002 (alterada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de
2007, e pela Resolução CNE/CES nº 7, de 25 de setembro de 2009), na forma do art. 48 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
8.9.2. Os certificados de especialização Lato sensu deverão atender ao que prevê a Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de
2007, que "estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação Lato sensu, em nível de especialização". O
título de Especialista obtido por meio de residência médica, deverá observar o Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, e
ser devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Os títulos de Mestre e de Doutor somente serão
considerados se obtidos ou validados em Programa de Pós-Graduação credenciado pela CAPES; no caso de ter sido obtido em
instituição estrangeira, devem ter sido revalidados na forma do art. 48 da Lei Federal nº 9.394/1996, e da Resolução CNE/CES
nº 3, de 1º de fevereiro de 2011.
8.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca Examinadora, a qual caberá decisão irrevogável e irretratável
acerca do presente processo seletivo.
8.11. Após a divulgação do Resultado do Processo Seletivo caberá à PROGEP a convocação dos candidatos.
Mossoró, 15 de fevereiro de 2020.
Profa. Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Araújo
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

EDITAL Nº 02/2020 - PROFESSOR TEMPORÁRIO- PROGEP/UERN

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

NÚMERO DA INSCRIÇÃO: __________ (espaço destinado ao Departamento Acadêmico/local de inscrição)
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
______________________________________________________________________________________
ÁREA DE ATUAÇÃO: ____________________________________________________________________
ENDEREÇO:____________________________________________________________________________
TELEFONE:________________________ E-MAIL:_____________________________________________
GRADUADO(A) POR QUAL INSTITUIÇÃO:___________________________________________________
HABILITAÇÃO:___________________________  ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO:_________________
MAIOR TITULAÇÃO_____________________  EM QUAL ÁREA?_________________________________
CURSADA ONDE?_______________________________________________________________________
POSSUI DEFICIÊNCIA? __________ NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL? QUAL?
______________________________________________________________________________________
Documentação exigida (original e cópia):
( ) Cópia e original do RG e do CPF, ou documento equivalente válido no território nacional com foto;
( ) Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição, de acordo com o item 2.2 deste Edital;
( ) Comprovante de Experiência profissional e/ou na docência, se for o caso, de acordo com os requisitos expressos
no item 1 deste Edital.
Não será aceita inscrição com pendência de qualquer um dos documentos acima.
APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS?  (    )SIM     (    )NÃO
(     ) ASSINO E DECLARO QUE CONHEÇO TODAS AS NORMAS DO EDITAL

_____________________________________________________
Mossoró/RN, _________de _______________de 2020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - PROGEP/UERN

SELEÇÃO PARA PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:____________(espaço destinado ao Departamento Acadêmico)

CANDIDATO:___________________________________________________________________________

__________________________________________
Assinatura do servidor responsável pela inscrição
Matrícula: ___________________

Data: ____ /_______/_________  Hora: _____________

EDITAL Nº 02/2020 - PROFESSOR TEMPORÁRIO - PROGEP/UERN

ANEXO II - FICHA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO

ANO 87  EDIÇÃO Nº 14.603

CIÊNCIAS BIOMÉDICAS / MOSSORÓ 

Pediatria 

1. Exame Físico normal  do RN e da criança; 
2. Semiologia pediátrica: aspectos 
gerais/cabeça/ tórax/abdome/genitália/membros; 
3. Distúrb ios Nutricion ais:  Desnutrição protéico-
calórica / Obesidade; 
4. Alei tamento Matern o;
5. Imunizações; 
6. Desconforto Respiratório no período neonatal ; 
7. Glomeru lonefrite d ifusa aguda e Síndrome 
nefrótica; 
8. Asma Brônqu ica; 
9. Abdome agudo; 
10. Diarréia / Gastroenterite / Des idratação. 

BEHRMAN, NELSON.  Tratad o de 
Pediatria, 19ª ed, Guanabara Koogan, 
2013. 
FIGUEIRA. Pediatria do IMIP, 3ª ed, 
Medsi, 2004. 
LOPEZ, CAMPOS JÚNIOR. Tratado de 
Pediatria � Sociedade Brasi leira de 
Pediatria, 3ª  ed, Manole, 2014. 
MARCONDES. Pediatria Básica, 9 ª ed, 
Sarvier, 2003. 
MORAIS, CAMPOS. Pediatria: Guias de 
Medicina Amb ulatorial e Hosp italar, 1ª 
ed, Manole, 2005. 
MURAHOVSCHI. Pediatria: diagnóst ico 
e t ratamento, 7ª ed, 2013. 
MURAHOVSCHI. Emerg ência em 
Pediatria, 7ª  ed, 1997. 
SUCUPIRA. Pediatria em Consultório, 5ª 
ed, Sarvier, 2000. 

FILOSOFIA / MOSSORÓ 

Filosofia 

1. Saber filosófico e atitude fi losófica no 
pensamento d e Sócrates 
2. Ética no pensamento de Aris tóteles 
3. Conhecimento e método no pensamento de 
Descartes 
4. Fundamentação da moral no pensamento de Kant 
5. Linguagem e lógica no pensamento de 
Wittgenstein 
6. Lin gu agem e Hermenêutica n o pensamento de 
Martin Heidegger 
7. Os fundamentos  do contrato social no pensamento 
de Rousseau 
8. Os princípios do liberalismo no pensamento de 
John  Locke. 

PLATÃO. Apologia de Sócrates . In: 
PLATÃO. Diálogos III. São Paulo: 
EDIPRO, 2008; 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São 
Paulo: Nova Cultural; 1991 (Coleção Os 
Pensadores);  
DESCARTES, René. Discurso do 
Método; Meditações. São Paulo: Abril 
Cultural; 1983 (Coleção Os Pensadores);  
KANT, Imman uel. Fundamentação da 
Metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 
70, 2008; 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus 
Logicoph ilosophicus. São Paulo: EDUSP, 
2001; 
HEIDEGGER, Mart in. Ser e Tempo. 
Petrópolis: Vozes, 2006; 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato 
social  ou  princípio do direito polít ico. 
Trad. Lourdes Santos Machado. São 
Paulo: Abri l Cultural , 1973 (Coleção os 
Pensadores). 
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o 
governo civi l. Trad. de Jacy Monteiro, 
São Paulo: Nova Cultural,1991 (Coleção 
os Pensadores); 

Nº TÓPICOS E LIMITES 
PONTUAÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

PONTOS DO(A) 
CANDIDATO(A) 

GRUPO 01:ATIVIDADES DIDÁTICAS E/OU PROFISSIONAIS 

01 Exercício de magistério em curso de educação superior na área do concurso ou 
em área afim. Para efeito de pontuação, não será considerada fração de 
semestre. 

2 pontos por semes tre letivo, sem 
sup erposição de tempo, no máximo 10, 
pontos. 

02 Exercício de atividade de nível superior ou magistério na Educação Básica ou 
Profissional , não cumulativa com outras quaisquer no mesmo período, na 
administração pública ou privada, em empregos/cargos especializados na área 
objeto do concu rso ou em área afim. Das  atividades em ques tão estão excluídas 
as atividades no exercício do magistério superior. Para efeitos de pontuação, 
não será contabilizada frações de ano. 

2 pontos  por ano, sem superposição de 
tempo, no máximo 6 pontos. 

03 Orien tação concluída de trabalho final  de graduação ou iniciação científica. 1 ponto p or orientação e no máximo 3 
pontos 

0

0
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Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

39515 DE FEVEREIRO DE 2020

Observação: No início da Prova Didática, o(a) candidato(a) deverá entregar o Plano de Aula em 3 (três) vias impressas, à banca
examinadora. A não entrega do Plano de Aula implicará na impossibilidade do(a) candidato(a) de realizar esta prova tendo sua
nota contabilizada zero nesta Prova.

Mossoró, ______ de _______________ de 2020.

______________________________________________________
ASSINATURA DO EXAMINADOR

Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte-DER

PORTARIA Nº.  0013/2020
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, do Regulamento Geral do DER, aprovado pelo Decreto nº. 5.209 de 06 de
novembro de 1969 e suas alterações pelo Decreto nº 7.067 de 26.01.1977, RESOLVE instituir uma Comissão, para sob a
presidência do primeiro, relacionar para alienação os materiais e equipamentos inservíveis. Organizar o arquivo dos Processos
do DER/RN, no prazo até 30.03.2020, prorrogável por mais 30(trinta) dias. 
a)ROSIMEIRE PAULINO DA SILVA - Presidente
b)MARIA DE JESUS DE LIMA - Membro
c)FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MARQUES - Membro
d)JORGE OLINTO DO NASCIMENTO - Membro
e) SEVERINO RAMOS DA SILVA - Membro
f)LIERSON DOS SANTOS CARNEIRO - Membro
g)ADEMAR DE BARROS LIMA - Membro
h) PAULO GAUDI DE ARAUJO - Membro
Tornar sem efeito a Portaria nº 0011 de 27.01.2020, publicada no D.O.E de 31.01.2020.
Publique-se.    Dê-se ciência aos interessados.       Cumpra-se.
Natal(RN), 14 de Fevereiro de 2020.
Eng.º Civil Manoel Marques Dantas
Diretor Geral-DER/RN

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
PORTARIA-SEI Nº 387, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no arti-
go 77, inciso I, da Lei Complementar 122, de 30 de junho de 1994, 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder adicional pelo o exercício de atividade penosa, insalubre ou periculosa, ao(s) servidor(es) abaixo discrimina-
do(s), integrante do Quadro Geral de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde Pública.
Processo Nome do Servidor Matrícula Adicional % Vigência

00610135.000950/2019-58 Nikellyne Keyke Maia Monteiro 226.053-0 Insalubridade 20 08/08/2019
Publique-se e cumpra-se.

MÁRCIA CAVALCANTE VINHAS LUCAS
Subsecretária de Estado de Planejamento e Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
PORTARIA-SEI Nº 394, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os Incisos I
e II, §§ 1º e 2º, artigo 110, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994;
Considerando o que consta no Processo nº 00610261.000778/2019-97-SESAP, 
RESOLVE:
Conceder afastamento com ônus para estudo a partir de 01 de Março de 2020, pelo prazo de 06 (Seis) meses a(o) servidor(a)
SYLVIA PATRICIA DANTAS PEREIRA, matricula nº 204.545-1/1, ocupante do Cargo de Farmacêutico, do Quadro de Pessoal
da Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP, lotado (a) no(a) Unidade de Apoio à Farmácia Popular/UNICAT - Natal/RN.
Publique-se e cumpra-se.
MÁRCIA CAVALCANTE VINHAS LUCAS
Subsecretária de Estado de Planejamento e Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL Nº 004 - SESAP/2020
Processo nº 00610021.000313/2020-01

Regulamenta o processo interno de seleção de alunos para o Curso de Pós-Graduação lato sensu -

Especialização na modalidade presencial e dá outras providências.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN), por meio da Coordenadoria de Recursos
Humanos e Subcoordenadoria de Capacitação, torna pública, por meio deste Edital, as normas para o processo seletivo de
alunos para vagas de cursos de especialização, na modalidade presencial, ofertadas pela Universidade Potiguar para servidores
da SESAP por meio do termo de contrapartida (2019.2) de estágios obrigatórios celebrado entre as partes.
1. Do objeto
1.1 O objeto do presente edital é a seleção dos alunos para  cursos de Especialização, com carga horária de 380 horas. Os cur-
sos tem como propósito qualificar os servidores e fortalecerem seus processos de trabalho e atuação no âmbito do SUS.
2. Do público alvo
2.1 Servidores que atuam no nível central e nas Unidades Regionais de Saúde   Pública, Unidades hospitalares e de Referência
da SESAP/RN.
3. Dos requisitos exigidos para inscrição
3.1 A presente seleção exige que o(a) candidato(a) detenha diploma de curso superior emitido por instituição devidamente reg-
istrada no Ministério da Educação e que se enquadre em uma das condições especificadas a seguir:
a. Ser servidor EFETIVO da SESAP no âmbito do nível central, Unidades Regionais de Saúde Pública e Unidades hospitalares
e de Referência da SESAP/RN;
b. Atuar no âmbito da SESAP na área específica da vaga de curso para o qual pleitea;
c. Não estar matriculado em qualquer pós-graduação que já exija liberação de carga horária pela SESAP;
d. Não ter cursado ou estar em desenvolvimento de qualquer pós-graduação financiada com recursos do SUS;
e. Ter disponibilidade para participar das aulas de acordo com o cronograma do curso que pleitea vaga.
4. Das inscrições
4.1 As inscrições acontecerão no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020.
4.2 Para efetuar a inscrição no presente processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá adotar os seguintes procedimentos:
a. As inscrições serão efetuadas por meio do google forms, com preenchimento de formulário de inscrição via link:
https://forms.gle/fNNFwTf7JGNWqUWh9
b. Os documentos comprobatórios na ficha de inscrição solicitados deverão ser anexados, em arquivo ÚNICO,  em formato
PDF.
4.3 Os(As) candidatos(as) que não preencherem o Formulário de Inscrição corretamente, com todas as informações solicitadas,
não terão suas inscrições homologadas pela comissão de seleção.
4.4 A SUCA não se responsabiliza por homologar inscrição não enviada dentro dos prazos previstos por motivos de ordem téc-
nica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário, documentos ilegíveis ou out-
ros fatores que impossibilitarem a transferência de dados ou a impressão do comprovante de inscrição no presente certame.
4.5 Cada candidato tem direito a se candidatar a apenas 1 vaga do processo seletivo. Caso  o candidato se inscreva para  2 ou
mais vagas, o candidato será automaticamente eliminado deste processo.
4.6 O(A) candidato(a) deverá anexar os seguintes documentos, que serão exigidos na inscrição on-line:
a. Carta de Intenção e Compromisso, com a apresentação do candidato e justificativa quanto ao  seu interesse pelo curso  e sua
disponibilidade de participação nas aulas dos componentes curriculares.
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pontos 

04 Orien tação concluída de trabalho final  de pós-graduação lato sensu. 1 ponto p or orientação e no máximo 4 
pontos 

05 Orien tação de mestrado concluída. 2 pontos por orientação e no máximo 8 
pontos 

06 Orien tação de doutorado conclu ída. 3 pontos por orientação e no máximo 
12 pontos 

07 Participação como palestrante, conferencis ta ou debatedor em evento científico 
internacional, nacional ou regional. 

0,5 ponto por participação e n o máximo 
3 pontos 

08 Apresentação oral em eventos científicos internacional, nacional ou regional. 0,5 ponto por participação e n o máximo 
2 pontos. 

09 Participação como membro titular em banca de t rabalho de conclusão de curso 
de graduação. 

0,5 pon to por banca e no máximo 2 
pontos. 

10 Participação como membro titular em banca de t rabalho de conclusão de curso 
de especial ização. 

0,5 pon to por banca e no máximo 2 
pontos. 

11 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão de 
mestrado. 

1 ponto por banca e no máximo 5 
pontos 

12 Participação como membro titular em banca de trabalho de conclusão de 
doutorado. 

1,5 pon to por banca e no máximo 6 
pontos. 

GRUPO 02: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

01 Publicação completa em anais d e evento regional, nacional, ou in ternacional 
com ISSN. 

1 ponto por pub licação e no máximo 6 
pontos. 

02 Artigos científicos/artístico em jornal ou revista com conselho editorial ou com 
ISSN. 

2 pontos por publicação e no máximo 6 
pontos. 

03 Publicação de artigo científico em periódicos nacional ou internacionais 
indexado pela CAPES. 

2 pontos por artigo e no máximo 16 
pontos. 

04 Publicação de l ivro didático/técnico/científico com ISBN de autoria exclusiva 
do(a) candid ato(a). 

2,5 pontos por livro e no máximo 10 
pontos. 

05 Publicação de livro didático/técnico/cient ífico com ISBN em coautoria ou 
publicação de capítulo de livro. 

1 ponto por pub licação e no máximo 7 
pontos. 

06 Regis tro de software e depósi to de p atente (protocolo de registro ou  depósito). 1 ponto e no máximo 5 pontos. 

07 Tradução de livros didático/técnico/cient ífico publicada com ISBN. 2 pontos por livro e no máximo 6 
pontos. 

08 Produ ção artística/cultural. 2 pontos por produção e no máximo 6 
pontos. 

GRUPO 03:  OUTROS TÍTULOS 

01 Aprovação em concurso Público de nível sup erior para cargo na área do 
concu rso ou área afim. 

2 pontos por aprovação e n o máximo 6 
pontos. 

02 Participação como memb ro titular em banca d e processo seletivo para 
professor temporário/substituto de nível superior para cargo na área do 
concu rso ou área afim. 

1 ponto por banca e no máximo 3 
pontos. 

03 Participação como membro t itular em banca de Concurso Público de nível 
superior p ara cargo na área do concurso ou área afim. 

2 pontos por banca e no máximo 6 
pontos. 

TOTAL Máximo 140 Pontos 

EDITAL Nº 02/2020 - PROFESSOR TEMPORÁRIO - PROGEP/UERN 

ANEXO III � FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL PARA A PROVA DIDÁTICA 

CANDIDATO (A):  

ÁREA: 

TEMA DA AULA (PONTO SORTEADO) 

DATA: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
NÚMERO DE PONTOS 

MÁXIMO OBTIDO 

Coerência entre os objetivos previstos no plano de aula e os conteúdos 
desenvolvidos . 

2 ,0 

Sequência lógica e coerência do conteúdo. 2 ,5 

Linguagem adequada, clareza da comunicação, objet ividad e e contextualização. 2 ,0 

Domínio do conteúdo. 2 ,5 

Utilização adequada do tempo para execução da aula. 1 ,0 

Pontuação final 1 0,0 


