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Portaria nº 0516/2016 - GR/UERN.

Altera Banca Examinadora, código PFGE1, para o concurso
público  de  provas  e  títulos  para  provimento  do  cargo  de
professor efetivo da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte.

O Vice-Reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, no uso das
suas atribuições legais e estatutárias.

CONSIDERANDO os termos do Edital 001/2016 - REITORIA/FUERN que torna público a
realização  de  Concurso  Público  de provas  e  títulos para  provimento  de cargos  vagos de professor
decorrentes de aposentadoria e falecimento de servidores docentes, nos termos do art. 22, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000  – Lei de Responsabilidade Fiscal,
conforme Resolução nº 01/2016 - CD, do Conselho Diretor da FUERN, e autorização do Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº 198304/2015 – GAC/RN).

RESOLVE:

Art. 1°- Alterar a Banca Examinadora, código PFGE1, para o concurso público de provas
e  títulos  para  provimento  do  cargo  de  professor  efetivo,  constituída  pela  Portaria  nº  442/2016  –
GR/UERN, de 23 de agosto de 2016, referente ao Edital 001/2016-REITORIA/FUERN, composta pelos
seguintes membros:

Vaga/Código Área

01 / PFGE1 Geografia Física

Titulação Professor(a) Membro

Doutor(a) Rosalvo Nobre Carneiro Presidente

Doutor(a) Antônio Jeovah Andrade de Meireles Titular

Doutor(a) Josiel de Alencar Guedes Titular

Doutor(a) Sebastião Milton Pinheiro da Silva Suplente

Doutor(a) Paulo César de Araújo Suplente

Doutor(a) Cícero Nilton Moreira da Silva Suplente

Art. 2º - Para as áreas cuja titulação exigida é a de mestre, é obrigatório, no mínimo, um
doutor na Banca Examinadora.

Art. 3º - Para as áreas cuja titulação exigida é a de doutor, a Banca Examinadora deve ser
composta exclusivamente por doutores. 

Art.  4º – Para as áreas de medicina, cuja titulação exigida é a de especialista, a Banca
Examinadora poderá ser composta por especialistas.

Art. 5º – De acordo com item 7.4 do Edital todos os membros aqui relacionados declararam
não ter vínculo com os candidatos inscritos, em especial: I - Cônjuge ou companheiro de candidato, bem
como o divorciado ou separado judicialmente ou ex-companheiro de candidato; II – Parentesco em linha
reta  ou  colateral  até  o  terceiro  grau  inclusive,  por  consanguinidade,  afinidade  ou  adoção,  inclusive
relação de tutela ou curatela;  III  – Sócio ou parceiro  de candidato em atividade profissional ou que
apresente relação de trabalho profissional (empregador, chefe ou empregado); IV – Orientador ou co-
orientador acadêmico do candidato  ou vice-versa nos últimos cinco anos;  V – Co-autor  de trabalho



científico;  VI  –  Membro  que  realizou  qualquer  atividade  de  pesquisa  ou extensão com o  candidato
inscrito no concurso, nos últimos cinco anos; VII – Amizade íntima ou inimizade.

Art. 6º – Os casos omissos de impugnação da Banca Examinadora deverão ser tratados
pela Comissão Central do Concurso. 

Art. 7º - O concurso público será realizado em três etapas sucessivas, prova escrita, prova
de desempenho didático e avaliação de títulos, com as seguintes datas previstas: I - correção da prova
escrita de 23 a 30 de agosto de 2016; e II - avaliação do desempenho didático e avaliação de títulos de
06 a 13 de outubro de 2016.

Art.  8°-  Os efeitos desta Portaria terão validade até a conclusão de todas as etapas do
respectivo certame.
 

       
REGISTRE – SE. CUMPRA-SE.

Em  9 de outubro de 2016. 

Prof. Aldo Gondim Fernandes
Vice-Presidente/Vice-Reitor de FUERN/UERN
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