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A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN torna pública as seguintes 
informações: 
 
1. A Relação preliminar dos candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial deferidos 

para a realização das provas, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato (em ordem 
alfabética), cargo, local cargo e necessidade(s) especial(s) deferida(s) disponível no site 

http://www.idecan.org.br. 
2. Relação preliminar dos candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial indeferidos 
para a realização das provas, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato (em ordem 

alfabética), cargo e necessidade(s) especial(s) indeferida(s), disponível no site http://www.idecan.org.br  
2.1 De acordo com o item 8 fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de 
atendimento especial indeferido, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da divulgação do presente 
edital. Os recursos deverão ser enviados via e-mail no endereço: atendimento@idecan.org.br. A resposta 
aos recursos interpostos será publicada em data oportuna. 

3. A Relação preliminar dos candidatos deferidos para concorrência de vagas destinadas às pessoas 

portadoras de deficiência por enviarem laudo médico comprovando situação, disponível no site 
http://www.idecan.org.br. 

4. A Relação preliminar dos candidatos indeferidos para concorrência de vagas destinadas às pessoas 

portadoras de deficiência, disponível no site http://www.idecan.org.br. 
4.1. De acordo com o item 8 do edital  fica assegurado o direito de recurso aos candidatos cujo pedido de 
concorrência às vagas destinadas às pessoas com deficiência tenha sido indeferido, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis contados da divulgação do presente edital. Os recursos deverão ser enviados via e-mail no 
endereço: atendimento@idecan.org.br. A resposta aos recursos interpostos será publicada em data 
oportuna. 

5. A Relação preliminar de candidatos homologados para a realização da prova escrita, disponível no site 

http://www.idecan.org.br.  
5.1 De acordo com o item 8 do edital fica assegurado o direito de recurso contra o edital preliminar de 
homologação de inscrição, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da divulgação do presente edital. Os 
recursos deverão ser enviados via e-mail no endereço: atendimento@idecan.org.br. A resposta aos 
recursos interpostos será publicada em data oportuna. 
 
Em 22 de julho de 2016. 
 
 

 

Prof. Aldo Gondim Fernandes 
Presidente/Reitor em Exercício da FUERN/UERN 
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