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FUERN

PRESIDÊNCIA

Portaria Nº 1511/2022-GP/FUERN
de 15 de junho de 2022
Concede diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n° 122/1994, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN, de 10 
de fevereiro de 2022;
 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao(à) servidor(a) Venaide Maia 
Dantas,  matrícula nº 8218-0, 3 e 1/2 (meia) diária(s), valor 
unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta 
e cinco  reais), referente à viagem Mossoró-RN /  Brasília-
DF / Mossoró-RN, de 19 a 22 de junho de 2022, conforme 
Proposta de Concessão de Diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 15 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO 
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1554/2022-GP/FUERN 
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n.° 122/94, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/Fuern, de 10 de 
fevereiro de 2022,
CONSIDERANDO o Processo Nº 04410002.002831/2022-01-
Sei,
 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a servidora Márcia da Silva Pereira Castro, 
matrícula n.º 1703-5, 1/2  (meia) diária, valor unitário da 
diária R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), totalizando o 
valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), referente à 
viagem Mossoró x Natal x Mossoró, no dia 20/06/2022.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 20 de junho de 2022.
PROFESSOR DOUTOR LAURO GURGEL DE BRITO
CHEFE DE GABINETE

Portaria Nº 1570/2022-GP/FUERN
de 22 de junho de 2022
 
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n.° 122/94, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/Fuern, de 10 de 
fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o  Processo  Nº 04410022.001112/2022-27,
 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a  servidora Simone Gurgel de Brito 
matrícula n.º 1916-0 1/2 (meia) diária, valor unitário da diária 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de 
R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referente à viagem Mossoró 
x Assu x Mossoró, no dia 22/06/2022, conforme Proposta de 
Concessão de Diária.
Art. 2º. Esta portaria revoga a Portaria  Nº 1559/2022-GP/
FUERN.
Art. 3º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 21 de junho de 2022.
PROFESSOR DOUTOR LAURO GUGEL DE BRITO
CHEFE DE GABINETE

Portaria Nº 1575/2022-GP/FUERN
de 23 de junho de 2022
Concede diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n° 122/1994, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN, de 10 
de fevereiro de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao(à) servidor(a) Wagner de Sousa Fonseca, 
matrícula nº 08927-3, 1/2 (meia) diária(s), valor unitário da 
diária R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Natal-RN / Caicó-RN / 
Natal-RN, dia 28 de junho de 2022, conforme Proposta de 
Concessão de Diária. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1576/2022-GP/FUERN
de 23 de junho de 2022
Concede diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n° 122/1994, e revoga 

expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN, de 10 
de fevereiro de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao(à) servidor(a) Elsa Lechner, 2 (duas) 
diária(s), valor unitário da diária R$ 1.030,00 (mil e trinta 
reais), totalizando o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta 
reais), referente à viagem Coimbra-Portugal / Mossoró-RN / 
Coimbra-Portugal, de 01 a 08 de julho de 2022, conforme 
Proposta de Concessão de Diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1578/2022-GP/FUERN 
Designa assessora de pró-reitoria.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
CONSIDERANDO o Processo nº 04410006.001452/2020-94, 
em especial o Memorando nº 238/2022/Uern - Proeg/Uern 
- Chefia de Gabinete/Uern - Reitoria, no qual é solicitada a 
designação da servidora Hosana Mirelle Goes e Silva Costa 
como assessora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – 
Proeg; 
CONSIDERANDO a aquiescência da servidora e do seu setor 
de lotação;
CONSIDERANDO os termos do artigo 36º da Lei 
Complementar nº 122, de 30 de Junho de 1994;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2012-CD, de 
26 de junho de 2012, que aprova o ajuste nas nomenclaturas 
dos cargos comissionados e das funções gratificadas da 
Fuern e revoga a Resolução nº 29/2010-CD, 

RESOLVE: 
Art.1º Designar a servidora Hosana Mirelle Goes e Silva 
Costa, Técnica de Nível Superior – Técnica de Laboratório, 
matrícula nº 12591-1, para a função de Assessora da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação – Proeg, respondendo pela 
Coordenação da Unidade de Apoio ao Ensino e à Pesquisa 
da Uern no Hospital da Mulher.
Art.2° Conceder, na forma do Art. 1°, inciso II, alínea “b” da 
Resolução n° 6/2012-CD, Função Gratificada, FG - 2.
Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 1º/06/2022.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1579/2022-GP/FUERN 
Prorroga de Prazo.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
CONSIDERANDO os autos do processo administrativo SEI nº 
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04410216.000101/2022-52;
CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 162, parágrafo segundo 
da Lei Complementar 122/94,

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 1489/2022-GP/Fuern, publicada 
no Diário Oficial do Rio Grande do Norte e no Jouern em 16 
de junho de 2022.
Art. 2º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo dos 
trabalhos da Comissão constituída por meio da Portaria nº 
94/2022-GP/Fuern, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio Grande do Norte em 19 de janeiro de 2022, responsável 
por apurar os fatos contidos no Processo Disciplinar nº 
04410216.000292/2021-71.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos ao dia 16 de junho de 2022.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1580/2022-GP/FUERN 
Designa diretor de unidade universitária.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
CONSIDERANDO os autos do Processo 
04410170.000107/2021-12 SEI, de 29 de junho de 2021, que 
comunica resultado da eleição para diretor e vice-diretor 
da Faculdade de Ciências Econômicas – Facem e pede 
providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 06/2012-CD, de 
26 de junho de 2012, que aprova o ajuste nas nomenclaturas 
dos cargos comissionados e das funções gratificadas da 
Fuern,

RESOLVE:
Art. 1° Designar o professor Leovigildo Cavalcanti de 
Albuquerque Neto, matrícula n°1600-4, para exercer a 
função de diretor da Faculdade de Ciências Econômicas – 
Facem.
Art. 2° A presente designação compreende o período de 27 
de junho de 2022 a 27 de junho de 2026.
Art. 3º Conceder, na forma do Art. 1°, inciso II, alínea “a” da 
Resolução n°6/2012-CD, Função Gratificada, FG-1.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor em 27 de junho de 2022.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1581/2022-GP/FUERN 
Designa vice-diretor de unidade universitária.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, 
CONSIDERANDO os autos do Processo 
04410170.000107/2021-12 SEI, de 29 de junho de 2021, que 
comunica resultado da eleição para diretor e vice-diretor 
da Faculdade de Ciências Econômicas – Facem e pede 
providências,

RESOLVE:
Art. 1° Designar o professor Sérgio Luiz Pedrosa Silva, 
matrícula n°1823-6, para exercer a função de vice-diretor da 
Faculdade de Ciências Econômicas – Facem.
Art. 2° A presente designação compreende o período de 27 
de junho de 2022 a 27 de junho de 2026.
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor em 27 de junho de 2022.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1582/2022-GP/FUERN 
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n.° 122/94, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/Fuern, de 10 de 
fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o  Processo  Nº 04410025.001541/2022-74,
 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a  servidora Ellany Gurgel Cosme do 
Nascimento matrícula n.º 04256-0 1/2  (meia) diária, valor 
unitário da diária R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró x Patu x Mossoró, no dia 
30/06/2022, conforme Proposta de Concessão de Diária.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 23 de junho de 2022.
PROFESSOR DOUTOR LAURO GURGEL DE BRITO
CHEFE DE GABINETE

Portaria Nº 1583/2022-GP/FUERN
de 23 de junho de 2022
Concede diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n° 122/1994, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN, de 10 
de fevereiro de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao(à) Sr(a) Ricardo Burg Ceccim, 3 (três) 
diária(s), valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais), referente à viagem Porto Alegre-RS / 
Mossoró-RN / Porto Alegre-RS, do dia 27 ao dia 30 de junho 
de 2022, conforme Proposta de Concessão de Diária. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1585/2022-GP/FUERN
de 23 de junho de 2022
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 29.444, de 7 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações previstas 
no art. 57, I a III, da Lei Complementar n.° 122/94, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/Fuern, de 10 de 
fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o  Processo  Nº 04410025.001544/2022-16
 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a  servidora Ellany Gurgel Cosme do 
Nascimento matrícula n.º 04256-0 1/2  (meia) diária, valor 
unitário da diária R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró x Caicó  x Mossoró, no dia 
06/07/2022, conforme Proposta de Concessão de Diária.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 23 de junho de 2022.
PROFESSOR DOUTOR LAURO GURGEL DE BRITO
CHEFE DE GABINETE

LICITAÇÕES, CONTRATOS E 
CONVÊNIOS

Ato de Designação Nº 84/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 031/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  CH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, 
o qual tem como objeto  a aquisição de equipamentos de 
climatização e refrigeração, em atendimento às demandas 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN
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Ato de Designação Nº 85/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 032/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, 
o qual tem como objeto  a aquisição de equipamentos de 
climatização e refrigeração, em atendimento às demandas 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 86/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 

0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 033/2022,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE  e a empresa  ECOLUTH COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, o qual tem como objeto a 
aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração, 
em atendimento às demandas da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, nos termos do  Processo SEI Nº 
04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 87/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 

a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 034/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  ARGOS LTDA, o qual tem como 
objeto  a aquisição de equipamentos de climatização e 
refrigeração, em atendimento às demandas da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 88/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 035/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 
o qual tem como objeto  a aquisição de equipamentos de 
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climatização e refrigeração, em atendimento às demandas 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 89/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 036/2022,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE  e a empresa  RCP COMÉRCIO DE 
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, o qual tem como objeto  a 
aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração, 
em atendimento às demandas da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, nos termos do  Processo SEI Nº 
04410022.000547/2022-54;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 

matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 10/06/2022.
Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 92/2022
(Termo de Dispensa de Licitação Nº 16/2022)
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 cumulado 
com o art.  62, ambos da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 
sobre a designação de representante da Administração 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos administrativos, assim como a possibilidade dos 
instrumentos contratuais serem substituídos por outros 
documentos;
CONSIDERANDO  a necessidade de haver um servidor 
representante da FUERN perante a relação jurídica 
decorrente de dispensas ou inexigibilidades de licitações, 
o qual zelará pela boa execução do objeto pactuado, 
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle;
CONSIDERANDO  a  Nota de Empenho nº 2022NE000642  e 
a Ordem de Compra nº 2022OC00015, as quais demonstram 
a relação jurídica formalizada  entre a  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e a 
empresa ANTÔNIO DIONES SANTOS DA SILVA 00093265379, 
que tem como objeto a aquisição de toners e suprimentos 
de informática (Item 3), nos termos do  Processo SEI Nº 
04410160.000676/2022-68;
 
RESOLVE:

a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a)/Representante da Administração Suplente;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração Suplente;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Marcos Derby de Sousa Lima, matrícula nº 8828-
5, como Fiscais Técnicos/Representantes da Administração, 
podendo serem substituídos  por qualquer servidor(a) 
previamente designado(a) para Fiscalização Técnica de outra 
dispensa, inexigibilidade ou contrato da Instituição ou ainda 
por servidor(a) que tenha acompanhado in loco a execução 
do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração nesta 
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação compete a execução 
dos aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos 
do contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
Suplente nesta Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação 
compete substituir o(a) Gestor(a) Representante da 
Administração em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico(a) compete o acompanhamento in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as)/
Representantes da Administração e Fiscais acima elencadas 
não são exaustivas, devendo ser observado o que prevê a 
Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos sobre 
o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 13/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 93/2022
(Termo de Dispensa de Licitação Nº 18/2022)
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 cumulado 
com o art.  62, ambos da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 
sobre a designação de representante da Administração 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos administrativos, assim como a possibilidade dos 
instrumentos contratuais serem substituídos por outros 
documentos;
CONSIDERANDO  a necessidade de haver um servidor 
representante da FUERN perante a relação jurídica 
decorrente de dispensas ou inexigibilidades de licitações, 
o qual zelará pela boa execução do objeto pactuado, 
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle;
CONSIDERANDO  a  Nota de Empenho nº 2022NE000633  e 
a Ordem de Compra nº 2022OC00014, as quais demonstram 
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a relação jurídica formalizada  entre a  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e a 
empresa ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE 
INFORMÁTICA EIRELI , que tem como objeto a aquisição de 
toners e suprimentos de informática (Itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 
10), nos termos do Processo SEI Nº 04410238.000335/2021-
61;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a)/Representante da Administração Suplente;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração Suplente;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Marcos Derby de Sousa Lima, matrícula nº 8828-
5, como Fiscais Técnicos/Representantes da Administração, 
podendo serem substituídos  por qualquer servidor(a) 
previamente designado(a) para Fiscalização Técnica de 
outra dispensa, inexigibilidade ou contrato da Instituição 
ou ainda por servidor(a) que tenha acompanhado in loco a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração nesta 
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação compete a execução 
dos aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos 
do contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
Suplente nesta Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação 
compete substituir o(a) Gestor(a) Representante da 
Administração em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico(a) compete o acompanhamento in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as)/
Representantes da Administração e Fiscais acima elencadas 
não são exaustivas, devendo ser observado o que prevê a 
Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos sobre 
o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 13/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 94/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;

CONSIDERANDO  o  Contrato nº 037/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa LÍVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS-
ME, o qual tem como objeto a  cessão não onerosa de 
espaços físicos para serviços de reprografia à comunidade 
no âmbito dos campi da UERN, especificamente 01 ponto de 
atendimento ao público, no Campus Avançado de Natal/RN 
, nos termos do Processo SEI Nº 04410160.000764/2022-60;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 8246-5, como  Gestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a)  Nayara Glenda Vidal Padre de 
Medeiros, matrícula nº 12902-0, como  Gestor(a) Suplente 
do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Luécia Maria Regis 
Franca,  matrícula nº 8833-1, como  Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado(a) para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da Instituição;
d) Designar o(a) servidor(a)  Erinaldo de Souza Medeiros, 
matrícula nº 8928-1, como  Fiscal Setorial do Campus de 
Natal-RN, podendo, em caso de ausência, ser substituído por 
outro(a) servidor(a) lotado(a) no referido Campus, que esteja 
acompanhando in loco a prestação do serviço.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à Fiscalização 
Técnica, Administrativa, Setorial e pelo público usuário, 
bem como pelo atesto da Nota Fiscal/Fatura de prestação 
de serviço;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Administrativo compete a execução dos 
aspectos administrativos/burocráticos dos contratos e dos 
serviços, com o acompanhamento do saldo de contrato, 
verificação de conformidade dos valores dos serviços 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, elaboração e 
preenchimento de relatórios e planilhas, bem como 
verificação de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
quando for o caso;
IV  –  Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco  dos serviços, com o objetivo de mensurar e avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 
podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do público 
usuário;
V – Ao(à) Fiscal Setorial compete a realização de tarefas de 
fiscalização técnica, com o acompanhamento  in loco  da 
execução do contrato em unidades descentralizadas, 
inclusive em outras cidades-sede.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
TNS/Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 95/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 

Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 014/2022,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE  e a empresa  N.H.NETO COMÉRCIO 
DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO,  o qual tem como 
objeto  a aquisição de materiais, ferramentas variadas 
e equipamentos de proteção individual (EPI) para 
utilização no Setor de Engenharia Elétrica e Ambiental 
da Assessoria de Infraestrutura e Departamento de 
Manutenção de Segurança, nos termos do Processo SEI Nº 
04410007.000496/2022-59;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Antônio José Nogueira Júnior, matrícula nº 13272-
1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem substituídos  por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando  in loco  a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 96/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
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execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 015/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS 
LTDA,  o qual tem como objeto a  aquisição de materiais, 
ferramentas variadas e equipamentos de proteção individual 
(EPI) para utilização no Setor de Engenharia Elétrica e 
Ambiental da Assessoria de Infraestrutura e Departamento 
de Manutenção de Segurança, nos termos do Processo SEI 
Nº 04410007.000496/2022-59;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Antônio José Nogueira Júnior, matrícula nº 13272-
1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem substituídos  por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando  in loco  a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 97/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 016/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE e a empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA, o qual 
tem como objeto a  aquisição de materiais, ferramentas 
variadas e equipamentos de proteção individual (EPI) para 
utilização no Setor de Engenharia Elétrica e Ambiental 
da Assessoria de Infraestrutura e Departamento de 
Manutenção de Segurança,  nos termos  do Processo SEI 
Nº 04410007.000496/2022-59;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Antônio José Nogueira Júnior, matrícula nº 13272-
1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem substituídos  por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando  in loco  a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 98/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 017/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  PATRICIA MIRANDA COMÉRCIO E 
ASSESSORIA LTDA, o qual tem como objeto a aquisição de 
materiais, ferramentas variadas e equipamentos de proteção 
individual (EPI) para utilização no Setor de Engenharia 

Elétrica e Ambiental da Assessoria de Infraestrutura e 
Departamento de Manutenção de Segurança, nos termos do 
Processo SEI Nº 04410007.000496/2022-59;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Antônio José Nogueira Júnior, matrícula nº 13272-
1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem substituídos  por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando  in loco  a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 99/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 018/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  MOICA COMÉRCIO DE BENS DE 
CONSUMO LTDA,  o qual tem como objeto a  aquisição de 
materiais, ferramentas variadas e equipamentos de proteção 
individual (EPI) para utilização no Setor de Engenharia 
Elétrica e Ambiental da Assessoria de Infraestrutura e 
Departamento de Manutenção de Segurança, nos termos do 
Processo SEI Nº 04410007.000496/2022-59;
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RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores Érica Lopes de Lima, matrícula nº 
11017-5; e Antônio José Nogueira Júnior, matrícula nº 13272-
1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem substituídos  por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outro contrato da Instituição ou 
ainda por servidor(a) que tenha acompanhando  in loco  a 
execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 100/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO o Contrato nº 019/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa AMILTON GUIMARÃES E CIA LTDA, o 
qual tem como objeto a aquisição de materiais, ferramentas 
variadas e equipamentos de proteção individual (EPI) para 
utilização no Setor de Engenharia Elétrica e Ambiental 
da Assessoria de Infraestrutura e Departamento de 
Manutenção de Segurança,  nos termos  do Processo SEI 
Nº 04410007.000496/2022-59;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Evaldo Pinheiro de 
Albuquerque, matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a) do 

Contrato, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a) Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar os servidores  Érica Lopes de Lima, matrícula 
nº 11017-5; e  Antônio José Nogueira Júnior,  matrícula 
nº 13272-1, como  Fiscais Técnicos,  podendo serem 
substituídos  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, 
verificação preliminar de questões fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas, solicitação e juntada de Nota Fiscal/
Fatura junto ao fornecedor, bem como a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à fiscalização 
técnica do contrato e o reconhecimento definitivo da 
entrega do objeto contratado, com o atesto da Nota Fiscal/
Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete 
substituir o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e 
impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar e 
avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e aferir 
se a quantidade, especificações, qualidade e tempo estão 
compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 14/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 101/2022
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO  o que determina o art.  67 cumulado 
com o art. 62 e seu parágrafo 4º, todos da Lei n.º 8.666/93, 
que dispõe sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, assim como 
a possibilidade dos instrumentos contratuais serem 
substituídos por outros documentos, e também a 
possibilidade de dispensa do termo de contrato, facultada 
a substituição, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra 
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos 
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência 
técnica;
CONSIDERANDO  a necessidade de haver um servidor 
representante da FUERN perante a relação jurídica 
decorrente de dispensas,  inexigibilidades de licitações 
ou outra modalidade de licitação, o qual zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO a Nota de Empenho nº 2022NE000576 e 
a  Ordem de  Compra  nº  2022OC00017,  as quais 

demonstram a relação jurídica formalizada  entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE 
EIRELI, a qual tem como objeto a  aquisição de gêneros 
alimentícios, custeados com recursos do convênio nº 
879452-2018 - PARFOR 2018, nos termos do Processo SEI nº 
04410042.000344/2022-20;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Evaldo Pinheiro de 
Albuquerque, matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a)/
Representante da Administração, podendo, em 
sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a)/
Representante da Administração Suplente;
b) Designar o(a) servidor(a)  Antonio Vitor Ferreira de 
Souza, matrícula nº 8974-5, como  Gestor(a) Suplente/
Representante da Administração;
c) Designar o(a) servidor(a) Érica Lopes de Lima, matrícula 
nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a)/Representante 
da Administração, podendo ser  substituído(a) por 
qualquer servidor(a) previamente designado(a) para 
Fiscalização Técnica de outra dispensa, inexigibilidade ou 
outra modalidade de licitação ou ainda por servidor(a) que 
tenha acompanhado in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração neste 
processo licitatório compete a execução dos aspectos 
gerenciais e administrativos/burocráticos do contrato, 
com o acompanhamento e registro do saldo de contrato, 
verificação de conformidade dos valores faturados, 
abertura dos processos de despesa, acréscimos, supressões, 
prorrogações, reajustes, repactuações, ocorrências, 
penalidades, rescisões, entre outros, verificação preliminar 
de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato 
e o reconhecimento definitivo da entrega do objeto 
contratado, com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
Suplente neste processo licitatório compete substituir 
o(a) Gestor(a) Representante da Administração em sua 
ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico(a) compete o acompanhamento in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar e 
avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e aferir 
se a quantidade, especificações, qualidade e tempo estão 
compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as)/
Representantes da Administração e Fiscais acima elencadas 
não são exaustivas, devendo ser observado o que prevê a 
Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos sobre 
o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 15/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 102/2022
(Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 29/2022)
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 cumulado 
com o art.  62, ambos da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 
sobre a designação de representante da Administração 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos administrativos, assim como a possibilidade dos 
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instrumentos contratuais serem substituídos por outros 
documentos;
CONSIDERANDO  a necessidade de haver um servidor 
representante da FUERN perante a relação jurídica 
decorrente de dispensas ou inexigibilidades de licitações, 
o qual zelará pela boa execução do objeto pactuado, 
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle;
CONSIDERANDO a Nota de Empenho nº 2022NE000644 e 
a Ordem de Serviço nº 2022OS00015, as quais demonstram 
a relação jurídica formalizada  entre a  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e 
a empresa  VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS 
LTDA, que tem como objeto  a  contratação de curso de 
capacitação presencial atinente à Lei Federal nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos) para 
formação dos servidores públicos da FUERN, atuantes 
nos setores responsáveis pelas contratações públicas, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410160.000311/2022-33;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Nestor Gomes Duarte Júnior, 
matrícula nº 8250-3, como  Gestor(a)/Representante 
da Administração, podendo, em sua ausência, ser 
substituído(a) pelo(a) Gestor(a)/Representante da 
Administração Suplente;
b) Designar o(a) servidor(a)  Salete Gonçalves, matrícula 
nº 8070-5, como  Gestor(a) Suplente/Representante da 
Administração;
I – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
nesta Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação compete 
a execução dos aspectos gerenciais e administrativos/
burocráticos da contratação, com o acompanhamento, 
verificação de conformidade dos valores faturados,  registro 
de ocorrências, bem como o reconhecimento definitivo 
da entrega do objeto contratado (atesto), com a juntada 
dos devidos relatórios, comprovantes de execução e da 
Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor, acompanhada 
dos comprovantes de regularidade fiscal federal, estadual 
e municipal.
II – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
Suplente nesta Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação 
compete substituir o(a) Gestor(a) Representante da 
Administração em sua ausência e impedimento;
descrições das atribuições dos Gestores(as)/Representantes 
da Administração e Fiscais acima elencadas não são 
exaustivas, devendo ser observado o que prevê a Lei Nº 
8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos sobre o 
assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
Mossoró-RN, 15/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 103/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO o Contrato nº 038/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  ARGOS LTDA, o qual tem como 
objeto a  aquisição de equipamentos de refrigeração 
e eletrodomésticos para execução dos objetos dos 
convênios nº 852681/2017, 873021/2018, 873485/2018 

e 904841/2020, custeados com recursos provenientes 
de emendas federais para melhoria da infraestrutura 
das Unidades Acadêmicas da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, nos termos do  Processo SEI Nº 
04410022.000241/2022-06;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Evaldo Pinheiro de 
Albuquerque, matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a) do 
Contrato, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a) Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, 
verificação preliminar de questões fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas, solicitação e juntada de Nota Fiscal/
Fatura junto ao fornecedor, bem como a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à fiscalização 
técnica do contrato e o reconhecimento definitivo da 
entrega do objeto contratado, com o atesto da Nota Fiscal/
Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete 
substituir o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e 
impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar e 
avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e aferir 
se a quantidade, especificações, qualidade e tempo estão 
compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 104/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 
2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 039/2022,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI, o qual tem como objeto a aquisição de 
equipamentos de refrigeração e eletrodomésticos para 
execução dos objetos dos convênios nº 852681/2017, 

873021/2018, 873485/2018 e 904841/2020, custeados 
com recursos provenientes de emendas federais para 
melhoria da infraestrutura das Unidades Acadêmicas 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410022.000241/2022-06;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Evaldo Pinheiro de 
Albuquerque, matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a) do 
Contrato, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a) Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, 
verificação preliminar de questões fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas, solicitação e juntada de Nota Fiscal/
Fatura junto ao fornecedor, bem como a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à fiscalização 
técnica do contrato e o reconhecimento definitivo da 
entrega do objeto contratado, com o atesto da Nota Fiscal/
Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete 
substituir o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e 
impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar e 
avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e aferir 
se a quantidade, especificações, qualidade e tempo estão 
compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 105/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 040/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  J. R. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS EIRELI, o qual tem como objeto a  aquisição de 
equipamentos de refrigeração e eletrodomésticos para 
execução dos objetos dos convênios nº 852681/2017, 
873021/2018, 873485/2018 e 904841/2020, custeados com 
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recursos provenientes de emendas federais para melhoria 
da infraestrutura das Unidades Acadêmicas da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410022.000241/2022-06;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 106/2022
(Termo de Dispensa de Licitação Nº 19/2022)
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 cumulado 
com o art.  62, ambos da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 
sobre a designação de representante da Administração 
para acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos administrativos, assim como a possibilidade dos 
instrumentos contratuais serem substituídos por outros 
documentos;
CONSIDERANDO  a necessidade de haver um servidor 
representante da FUERN perante a relação jurídica 
decorrente de dispensas ou inexigibilidades de licitações, 
o qual zelará pela boa execução do objeto pactuado, 
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e 
controle;
CONSIDERANDO  as  Notas de Empenho nº 
2022NE000634 e  nº 2022NE000671  e a  Ordem 
de Compra nº 2022OC00013, as quais demonstram a relação 

jurídica formalizada  entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  e a empresa  M 
CIENTÍFICA SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, 
que tem como objeto  a  aquisição de soluções e materiais 
para laboratórios - PPGN e PPGF (Itens 1, 7, 9 e 10), nos 
termos do Processo SEI Nº 04410231.000084/2021-84;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração, podendo, em sua ausência, ser substituído(a) 
pelo(a) Gestor(a)/Representante da Administração Suplente;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como  Gestor(a)/Representante da 
Administração Suplente;
c) Designar os  servidores  Érica Lopes de Lima, matrícula 
nº 11017-5; e  Vinícius Patrício Santos Caldeira, matrícula 
nº 12281-5,  como  Fiscais  Técnicos/Representantes da 
Administração, podendo serem substituídos  por qualquer 
servidor(a) previamente designado(a) para Fiscalização 
Técnica de outra dispensa, inexigibilidade ou contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhado in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração nesta 
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação compete a execução 
dos aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos 
do contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a)/Representante da Administração 
Suplente nesta Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação 
compete substituir o(a) Gestor(a) Representante da 
Administração em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico(a) compete o acompanhamento in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as)/
Representantes da Administração e Fiscais acima elencadas 
não são exaustivas, devendo ser observado o que prevê a 
Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos sobre 
o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 107/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 041/2022,  celebrado entre 

a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA, o 
qual tem como objeto a  contratação de empresa para o 
fornecimento e entrega de água mineral (galão de 20 litros 
e garrafa de 500 ml) e gás de cozinha (gás liquefeito de 
petróleo em botijões de 13 kg), a ser executado de modo 
parcelado de acordo com a demanda de cada unidade, 
para atendimento das necessidades da FUERN, nos termos 
do Processo SEI Nº 04410042.000613/2022-58;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 108/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
 
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
0885/2019-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Norte, edição de 26 de abril de 2019;
CONSIDERANDO  o que determina o artigo 67 da Lei 
n.º 8.666/93, sobre a designação de representante da 
Administração para acompanhamento e fiscalização da 
execução dos contratos administrativos, que representará 
a FUERN perante o(a) contratado(a) e zelará pela boa 
execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de 
orientação, fiscalização e controle;
CONSIDERANDO  o  Contrato nº 042/2022,  celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  e a empresa  RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, o 
qual tem como objeto a  contratação de empresa para o 
fornecimento e entrega de água mineral (galão de 20 litros 
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e garrafa de 500 ml) e gás de cozinha (gás liquefeito de 
petróleo em botijões de 13 kg), a ser executado de modo 
parcelado de acordo com a demanda de cada unidade, 
para atendimento das necessidades da FUERN, nos termos 
do Processo SEI Nº 04410042.000613/2022-58;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Evaldo Pinheiro de Albuquerque, 
matrícula nº 8240-6, como Gestor(a) do Contrato, podendo, 
em sua ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) 
Suplente do mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Antonio Vitor Ferreira de Souza, 
matrícula nº 8974-5, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a)  Érica Lopes de Lima, 
matrícula nº 11017-5, como  Fiscal  Técnico(a), podendo 
ser  substituído(a)  por qualquer servidor(a) previamente 
designado(a) para Fiscalização Técnica de outro contrato 
da Instituição ou ainda por servidor(a) que tenha 
acompanhando in loco a execução do objeto.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a execução dos 
aspectos gerenciais e administrativos/burocráticos do 
contrato, com o acompanhamento e registro do saldo 
de contrato, verificação de conformidade dos valores 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, entre outros, verificação 
preliminar de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
solicitação e juntada de Nota Fiscal/Fatura junto ao 
fornecedor, bem como a coordenação e supervisão das 
atividades relacionadas à fiscalização técnica do contrato e o 
reconhecimento definitivo da entrega do objeto contratado, 
com o atesto da Nota Fiscal/Fatura;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento  in 
loco e recebimento do objeto, com o objetivo de mensurar 
e avaliar a execução/entrega nos moldes contratados e 
aferir se a quantidade, especificações, qualidade e tempo 
estão compatíveis com os itens e indicadores estipulados no 
termo de referência e/ou outros documentos do processo 
licitatório, podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do 
público usuário ou por equipe técnica complementar.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
 
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 
Mossoró-RN, 20/06/2022.
TNS Pedro Rebouças de Oliveira Neto
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN
Mat. N° 8155-8
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Termo de Recebimento Definitivo de 
Obra 
CONTRATO Nº 084/2019 – FUERN. Contratante: FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-
FUERN (CNPJ/MF nº 08.258.295/0001-02). Contratada: 
WE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA – EPP (CNPJ/MF: 
12.423.070/0001-31). Objeto: Termo de Recebimento 
definitivo da obra de “Reformas diversas no Campus 
Avançado de Patu”, contrato nº 084/2019-FUERN. Data da 
entrega: 23/06/2022. Data do recebimento: 23/06/2022. Por 
este instrumento, em caráter definitivo, atestamos que os 
serviços e/ou bens acima identificados foram devidamente 
executados/entregues e atendem às exigências 
especificadas no [Termo de Referência / Projeto Básico], com 
eficácia liberatória de todas as obrigações estabelecidas em 
contratado referentes ao objeto acima mencionado, exceto 
as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/1993). Termo 
de Recebimento emitido de acordo com as orientações 
contidas no Despacho (ID 14993516), pertencentes ao 
Processo SEI (04410007.001485/2022-96). Observação: 
Havendo valor patrimoniável ou complemento financeiro 
de bem patrimoniado, o Agente Fiscalizador ou o Gestor do 
Contrato também deve encaminhar este documento à área 

de patrimônio. O presente documento segue assinado pelo 
Agente Fiscalizador e pelo Gestor do Contrato. Assinaturas: 
Alyssandny Francisco Matos Xavier/Fiscal técnico (CPF nº 
007.357.024-97) e José Xavier de Oliveira Lima/Gestor do 
contrato (CPF nº 050.997.494-53). Mossoró-RN, 23 de junho 
de 2022.

Decisão.
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso de suas atribuições estatutárias, 
homologa o Parecer nº 927/2022 da Assessoria Jurídica- 
AJUR, Id nº 14982940, de forma que autoriza a a formalização 
de termo aditivo ao Contrato nº 01/2022, para aditar o valor 
do mesmo, por se enquadrar na hipótese prevista no art. 65, 
I, “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93, devendo ser providenciada 
a publicação na Imprensa Oficial do Estado, desde que 
atendidas as ressalvas expostas na peça ora homologada. 
Devolvam-se os autos à Assessoria de Obras para a adoção 
das providências cabíveis.Publique-se. Notifique-se. 
Cumpra-se.

Mossoró, 23 de junho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE, 
PRESIDENTE DA FUERN.

UERN

PROEG

Edital Nº 067/2022 – PROEG/UERN
A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(Uern), no uso de suas atribuições administrativas, 
estatutárias e regimentais e com fulcro na Resolução 
nº 048/2022-CONSEPE, bem como no Edital nº 
064/2022-PROEG, torna público por meio deste Edital o 
resultado final com a lista dos discentes que receberão o 
Trancamento do Programa de Estudos no semestre 2022.1, 
em virtude da não comprovação da vacinação completa 
contra a Covid-19, bem com a análise dos recursos contra 
o possível Trancamento de Estudos no semestre 2022.1, 
incluindo-se os alunos que não receberão o referido 
trancamento por força do deferimento de seus recursos.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Trancamento do Programa de Estudos dos discentes 
que não comprovaram a vacinação contra a Covid-19 está 
previsto na Resolução nº 048/2022, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Consepe).
1.2. Consta do Anexo Único deste Edital: 
a) os discentes que receberão o Trancamento do Programa 
de Estudos no semestre 2022.1, em virtude da não 
comprovação da vacinação completa contra a Covid-19; 
b) a análise dos recursos contra o possível Trancamento 
de Estudos no semestre 2022.1, onde estarão listados 
alunos que receberão e que não receberão o referido 
trancamento, conforme o caso.

2 – DA EFETIVAÇÃO DO TRANCAMENTO DO PROGRAMA DE 
ESTUDOS
2.1. A Diretoria de Admissão, Registro e Controle 
Acadêmico (Dirca/Proeg) deverá efetuar o Trancamento do 
Programa de Estudos do discente relacionado no Anexo 
Único deste Edital cuja a situação acadêmica conste como 
“TRANCAMENTO”.
2.1.1. Caso a Dirca/Proeg constate que o discente não 
possa ser contemplado com o Trancamento do Programa 
de estudos, deverá efetuar o Trancamento Especial de 
Estudos. 
2.2. Ocorrendo o Trancamento do Programa de Estudos 
ou o Trancamento Especial de Estudos, será tornado sem 
efeito qualquer ato anterior de registro em disciplina 

inserido pelo docente.  
2.3. A análise constando o fundamento para o 
indeferimento do recurso  encontra-se na Proeg, podendo 
ser solicitada pelo discente, por meio de e-mail enviado 
para o endereço proeg@uern.br.
2.4. O trancamento do programa de estudos poderá 
ser revisto até o dia 08 de julho de 2022, mediante a 
apresentação do comprovante do esquema vacinal pelo 
discente à Unidade Acadêmica, que deverá encaminhar à 
Proeg processo administrativo conforme descrito no Art. 9º 
da Resolução 48/2022 - Consepe.
2.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Mossoró/RN, 24 de junho de 2022. 
Profª Ma. Fernanda Abreu de Oliveira
Pró-reitora de Ensino de Graduação

ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 067/2022 - PROEG
RESULTADO FINAL DO TRANCAMENTO DO PROGRAMA 
DE ESTUDOS

PROGEP

Despacho
Processo nº 04410051.000578/2022-68
Interessado: MANOEL MUNHOZ BEZERRA DA ROCHA
  
Considerando requerimento do(a) servidor(a) MANOEL 
MUNHOZ BEZERRA DA ROCHA, que solicita a concessão do 
auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 22/2021 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 06/2019 – CD/FUERN;
Considerando o Parecer 919/2022 - AJUR/UERN (id 
14963754), que opinam favoravelmente à concessão do 
auxílio;
Considerando Relatório de Conformidade nº212/2022 - UCI 
(id 14999161), que não traz recomendações;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do(a) servidor(a) 
interessado(a), retroagindo seus efeitos a data de 
solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.
 
Mossoró, 22/06/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410051.000649/2022-22
Interessado: Sanailton de Lima Dias

Considerando requerimento do(a) servidor(a) Sanailton de 
Lima Dias, que solicita a concessão do auxílio saúde;
Considerando os termos da Lei Complementar 608/2017 
que institui, no âmbito da Fundação Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e 
dá outras providências.;
Considerando os termos da Resolução nº 22/2021 - CD 
que regulamenta a concessão do auxílio saúde e revoga a 
Resolução Nº 06/2019 – CD/FUERN;
Considerando o Parecer 929/2022 - AJUR/UERN (id 
14984392), que opinam favoravelmente à concessão do 
auxílio;
Considerando Relatório de Conformidade nº211/2022 - UCI 
(id 14998346), que não faz recomendações;
Defiro o requerimento de auxílio-saúde do(a) servidor(a) 
interessado(a), retroagindo seus efeitos a data de 
solicitação;
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 

https://www.uern.br/controledepaginas/proeg-editais/arquivos/0975publicaa§a£o_anexo_resultado_recursos_vacinaa§a£o_2022.1.docx.pdf
https://www.uern.br/controledepaginas/proeg-editais/arquivos/0975publicaa§a£o_anexo_resultado_recursos_vacinaa§a£o_2022.1.docx.pdf
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Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 22/06/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

UNIDADES ACADÊMICAS

Portaria-SEI Nº 234, de 22 de junho 
de 2022.
Nomeia Coordenação da Brinquedoteca do Curso de 
Pedagogia do Campus Avançado de Patu, conforme o 
Regulamento da Brinquedoteca.

A chefia do Departamento de Educação (DE) do Campus 
Avançado de Patu (CAP) da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), no uso das atribuições e 
estatutárias, 
CONSIDERANDO o Regulamento da Brinquedoteca, 
em consonância com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte;
CONSIDERANDO a liberação para Capacitação Docente do 
professor Iure Coutre Gurgel;
CONSIDERANDO a indicação e aprovação de Coordenação 
da Brinquedoteca pela plenária deste Departamento, em 
reunião realizada no dia 07 de março de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a professora abaixo relacionada, escolhida 
entre os professores efetivos que atuam como docentes 
do Curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu 
da UERN e homologada pela Plenária do Departamento 
de Educação, para mandato de 04 (quatro) semestres 
letivos, podendo ser reconduzido ao cargo por uma vez 
consecutiva, por igual período.
COORDENAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CURSO DE 
PEDAGOGIA/CAP/UERN
Profa. Ma. Andréia Araújo da Nóbrega
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2022, 
revogadas as disposições em contrário.
EDITAL Nº 03/2022 – CE/FAFIC
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria SEI Nº 
60/2022 – FAFIC, de 16 de março de 2022, publicada no 
Jornal Oficial da UERN – JOUERN, em 18 de março de 2022, 
Ano IV, Nº 126, página 31, no uso das suas atribuições 
legais, em conformidade com o Cronograma do Processo 
Eleitoral contido no  Edital Nº 01/2022 – CE/FAFIC e 
no Aditivo Nº 01/2022, considerando a inexistência de 
impugnações dentro dos prazos editalícios, torna pública 
a homologação das candidaturas aos cargos de diretor e 
vice-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.

DAS CANDIDATURAS REGISTRADAS
Candidaturas registradas para o cargo de diretor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.
- Marcílio Lima Falcão - matrícula 05375-9
Candidaturas registradas para o cargo de vice-diretor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.
- João Freire Rodrigues - matrícula 1815-5

Mossoró/RN, 24 de maio de 2022
Francisco Ramos Neves
Presidente da Comissão Eleitoral - FAFIC/2022

Edital Nº 68/2022– DEAD/FUERN
DISPÕE SOBRE AS NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 
PARA CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 
TUTORES PRESENCIAIS PARA ATUAÇÃO NO CURSO 
DE LICENCIATURA EM MÚSICA, OFERTADO NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (FUERN), FINANCIADO PELO SISTEMA DA 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB/CAPES).

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– FUERN, por meio da Diretoria de Educação a Distância – 
DEaD, torna pública a abertura do processo seletivo para 
formação de cadastro de reserva de TUTORES PRESENCIAIS 
para atuação no curso de Licenciatura em Música, ofertado 
na modalidade a distância pela Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte e financiado pela Universidade 
Aberta do Brasil – UAB/CAPES. O referido edital tem 
validade de 2 (dois) anos, contado a partir da publicação 
de homologação do resultado final, podendo ser renovado 
por igual período.

1. DO PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR PRESENCIAL
1.1. O processo seletivo para tutores presenciais será 
realizado sob a responsabilidade da DEaD e da coordenação 
do curso de Licenciatura em Música, obedecidas às normas 
deste edital.
1.2. Os candidatos selecionados serão vinculados como 
TUTORES BOLSISTAS da CAPES/UAB. Esta vinculação não 
implica em vínculo empregatício com a FUERN.
1.3. A realização da seleção respeitará as disposições legais 
que disciplinam a concessão de bolsas no âmbito da 
CAPES/UAB, quais sejam:
a) Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº. 01, de 01 de dezembro 
de 2007 - Dispõe sobre a situação dos bolsistas CAPES/
CNPq matriculados em programas de pós-graduação 
no país e que atuam nas Instituições Públicas de Ensino 
Superior - IPES como tutores da Universidade Aberta do 
Brasil – UAB;
b) RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 26, de 05 de junho de 2009 
- Estabelece orientações e diretrizes para o pagamento 
de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes da 
preparação e execução dos cursos dos programas de 
formação superior, inicial e continuada no âmbito do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), vinculado 
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES;
c) RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 08, de 30 de abril de 2010 - 
Altera os incisos I a V do art. 9º, o 1º do art. 10 e o item 2.4 
do Anexo I da Resolução CD/FNDE no 26/2009;
d) Lei Nº 11.502, de 11 de julho de 2007 - Modifica as 
competências e a estrutura organizacional da CAPES e 
autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa 
a participantes do programa de formação inicial e 
continuada de professores para a educação básica;
e) Conforme Art.1º § 3º da Lei 11.273, de 6 de novembro 
de 2006,  que trata do acúmulo de bolsas de estudo ou 
pesquisa nos programas de que trata o referido artigo.
f ) Portaria CAPES no 183, de 21 de outubro de 2016, que 
regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento 
de bolsas aos participantes da preparação e execução 
dos cursos e programas de formação superior, inicial e 
continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).
g) Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017, que 
altera a Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016.
h) Portaria CAPES nº 102, DE 10 DE MAIO DE 2019, que 
regulamenta o Art. 7o da Portaria CAPES no 183, de 21 
de outubro de 2016, que prevê a realização de processo 
seletivo com vistas à concessão das bolsas UAB criadas pela 
Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006.
i) E legislações e normas vigentes no momento de 
vinculação.
1.4. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das 
normas contidas neste edital é requisito essencial para 
inscrição e para participação em qualquer etapa do 
processo seletivo. O candidato que, por qualquer motivo, 
deixar de atender às normas aqui estabelecidas será 
eliminado do processo.
1.5. A participação do candidato, em cada etapa, ocorrerá 
necessariamente após habilitação na etapa anterior.

2. DAS VAGAS
2.1 Serão aprovados para cadastro de reserva todos os 
candidatos que comprovarem os requisitos constantes no 
item 6 deste edital.
2.2 O cadastro de reserva para tutor presencial de que trata 
este edital é para atuação nos polos de Caraúbas, Currais 
Novos, Grossos, Luís Gomes, Martins, Marcelino Vieira, 
Guamaré e São Gonçalo do Amarante e para as áreas de 

conhecimento descritas na Tabela 1. 

POLOS FORMAÇÃO

Caraúbas

Graduação em Licenciatura em Música ou 
Graduação em Licenciatura em Educação 
Artística ou áreas afins.

Currais Novos 

Grossos

Luís Gomes 

Martins

Marcelino Vieira 

Guamaré 

São Gonçalo do 
Amarante

Tabela 1: Polos de atuação e formação exigida para o tutor 
presencial.

2.3 As vagas para formação do cadastro de reserva visam 
o preenchimento de vagas que vierem a surgir durante a 
execução das ofertas dos cursos na modalidade a distância 
da FUERN, com financiamento pela Universidade Aberta 
do Brasil – UAB/CAPES, durante a vigência deste edital.
2.4 A inclusão do candidato em cadastro de reserva não 
gera nenhuma garantia ou direito para ocupação de 
vaga na FUERN, em tempo presente ou futuro, conforme 
subitem 1.2 deste edital.

3. DO REGIME DE ATUAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO
3.1. O tutor deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas/
semanais, que deverá ser distribuída, equitativamente, 
em atividades in loco, para o TUTOR PRESENCIAL, em 
conformidade com o projeto pedagógico do curso, 
sem prejuízo das ações de planejamento e orientações 
extraclasse.
3.2. A partir da entrada em exercício, o candidato selecionado 
receberá uma bolsa no valor de R$ 765,00 (setecentos e 
sessenta e cinco reais), em conformidade com os parâmetros 
definidos pela DED/CAPES para o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil, mediante celebração de termo de 
compromisso e entrega de documentos solicitados pela 
direção da DEaD da FUERN, no ato da admissão do bolsista.
3.3. O pagamento da bolsa será efetuado em conta corrente 
de titularidade bolsista, preferencialmente, do Banco do 
Brasil.
3.4. A participação integral do candidato no curso de 
formação de tutores é condição indispensável para assumir 
a função.

4. DAS ATRIBUIÇÕES
4.1. São atribuições do tutor presencial:
a) acompanhar as atividades discentes das disciplinas, 
conforme o cronograma do curso pretendido;
b) elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos 
alunos e encaminhar à coordenação de tutoria;
c) manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem – AVEA, acessando-o diariamente 
e não ultrapassando o prazo de 24h para devolutiva aos 
alunos, coordenações e docentes;
d) participar, obrigatoriamente, das atividades de 
capacitação, atualização e reuniões pedagógicas 
convocadas oficialmente pela Instituição de Ensino;
e) quando necessário, apoiar operacionalmente as 
coordenações de curso, tutoria, pedagógica e professores 
nas atividades presenciais no polo, inclusive em finais de 
semana, agendando e divulgando antecipadamente os 
horários de atendimento aos alunos;
f ) Estar presente no polo de apoio presencial todos os 
sábados para atividades com discentes e aplicação de 
avaliações, quando houverem;
g) dominar as ferramentas do AVEA;
h) prestar auxílio no polo de apoio auxiliando nas 
necessidades apresentadas pelos estudantes no processo 
de postagem de atividade AVEA;
i) organizar grupo de estudos com os estudantes sob sua 
responsabilidade no âmbito do polo de atuação;
j) manter intercâmbio com os professores, coordenador 
de tutoria e demais tutores, colaborando com o 
desenvolvimento da disciplina.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar 
do certame.
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5.2. O candidato para Tutor Presencial só poderá se 
candidatar em apenas um polo, conforme Tabela 1, do 
item 2.2.
5.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
expressa aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste processo de seleção, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.5. A solicitação de inscrição deverá ser efetuada, 
exclusivamente, VIA INTERNET, acessando o endereço 
eletrônico https://dead.uern.br/selecoes . O candidato 
deverá observar as seguintes disposições:
a) acessar o endereço eletrônico: https://dead.uern.br/
selecoes , no qual estarão disponíveis o edital do processo 
seletivo, os editais subsequentes referentes a este processo 
e o formulário de inscrição;
b) preencher integralmente o formulário de inscrição com 
as informações necessárias de acordo com as instruções;
c) anexar cópia de RG e CPF;
d) anexar cópia do diploma (frente e verso) de Graduação 
de acordo com a tabela 1 do item 2.2;
e) anexar cópia do Currículo Simplificado preenchido, 
conforme modelo contido no anexo I, 
f ) anexar as comprovações dos itens que pontuam 
conforme previsto na Tabela 3 deste edital;
g) anexar comprovação de experiência mínima de 01 (um) 
ano no magistério básico ou superior;
h) anexar comprovação de experiência em música.
5.6. O sistema de inscrições só aceitará a submissão de 
arquivos únicos em formato PDF, para cada subitem 
listado no item 5.5 deste edital, devendo o candidato gerar 
arquivos com várias páginas, não ultrapassando o limite de 
10 (dez) megabytes por arquivo.
5.7. O não envio de toda a documentação exigida implicará 
no indeferimento da inscrição ou não pontuação do 
candidato, conforme o caso.
5.8. A solicitação de inscrição via internet será realizada 
através de acesso direto do candidato, não sendo de 
responsabilidade da DEaD disponibilizar equipamento 
para que o candidato realize sua inscrição.
5.9. A DEaD/FUERN não se responsabilizará por solicitações 
de inscrição não recebidas por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados.
5.10. O candidato assume inteira responsabilidade por 
todas as informações que prestar.
5.11. Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição via 
fax, por correio eletrônico, via postal, condicional e/ou 
extemporânea.
5.12. O descumprimento das instruções para inscrição 
implicará na sua não efetivação.
5.13. Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato 
será considerada apenas a última.

6. DOS REQUISITOS
6.1 Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, 
além de estrangeiros que estejam em situação regular no 
Brasil.
6.1.1 Os brasileiros natos ou naturalizados e os candidatos 
estrangeiros em situação regular no país, que tenham 
diploma de Graduação nas áreas de formação exigidas 
neste, obtidos no exterior, devem ter seu diploma 
revalidado por instituição reconhecida pelo MEC.
6.1.2 O candidato estrangeiro em situação regular no 
Brasil deverá enviar cópia digital do Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE).
6.2 Ter habilidade e conhecimento para usar computadores 
em atividades educacionais através de internet (correio-
eletrônico, web, fórum, bate-papo, plataformas de ensino-
aprendizagem, dentre outros).
6.3. Formação de nível superior na área exigida na Tabela 
1 do item 2.2. e experiência mínima de 1 (um) ano no 
magistério do ensino básico ou superior.
6.4. Disponibilidade para participar de reuniões presenciais 
convocadas oficialmente com a coordenação do curso, 
coordenação de tutoria e direção/coordenação da DEaD/
UAB/FUERN em horário e local a serem definidos pelas 
coordenações.

7. DO PROCESSO SELETIVO
7.1 O processo de seleção será realizado em  duas etapas 
eliminatórias e classificatórias compostas de Análise de 

Currículo e Entrevista.
7.2. Análise Curricular
7.2.1 A análise de currículo será efetuada de acordo com as 
pontuações descritas na tabela abaixo.

ITENS DE PON-
TUAÇÃO

QUANTIDA-
DE MÁXIMA 

POR ITEM

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA POR 

ITEM

Atuação como 
tutor EaD no ensino 
superior ou em nível 

técnico

06 semestres/
módulo

5 pontos/
semestre/módulo 

– Pontuação 
máxima: 30 (trinta) 

pontos

Atuação como 
professor na 

modalidade EaD no 
ensino superior ou 

em nível técnico

04 semestres/
módulo

5 pontos/
semestre/módulo 

– Pontuação 
máxima: 20 (vinte) 

pontos

Atuação como 
professor da 

educação presencial 
no ensino superior ou 

no ensino básico 

06 anos

5 pontos/ano 
– Pontuação 

máxima: 30 (trinta) 
pontos

Cursos de formação 
complementar na 

área de EaD
03 cursos

5 pontos a cada 
40h – Pontuação 

máxima: 20 (vinte) 
pontos

Tabela 2. Itens de pontuação para análise de currículo

7.2.2. O currículo deve ser enviado conforme modelo de 
currículo simplificado constante no Anexo I deste edital.
7.2.3. Só será atribuída nota para cada item da análise de 
currículo que possua comprovação.
7.2.4. Para cada ano de atuação como professor da 
educação básica ou superior, para fins de pontuação, serão  
considerados os períodos correspondentes a 01 (um) ano 
letivo inteiro de exercício, ou períodos fracionados de 
experiência comprovada que somem 01 (um) ano inteiro. 
7.2.5. Para comprovação da experiência requerida no 
magistério do ensino básico ou superior, somente será 
aceita cópia legível de Carteira de Trabalho, Declaração, 
Certificado, Certidão ou contracheque emitidos pela 
instituição de ensino da rede básica/superior ou órgão 
competente onde conste expressamente o cargo 
“Professor(a)”.
7.3. Entrevista
7.3.1. A etapa de Entrevistas ocorrerá de forma on-
line utilizando recursos de web-conferência através da 
plataforma Google Meet, e em casos excepcionais, o 
WhatsApp, podendo ser gravada em ambos os casos, 
seguindo os critérios previstos abaixo:

CRITÉRIOS GERAIS DE ANÁLISE 
DE ENTREVISTA PONTUAÇÃO

Experiências como tutor na educação a 
distância 40 pontos

Conhecimento sobre educação a distância 
(AVEA, ensinos remoto e híbrido, NTICs, 
legislação para a EaD, recursos digitais)

25 pontos

Disponibilidade para atuação 25 pontos

Atuação docente 10 pontos
Tabela 3: Critérios gerais de análise de entrevista

7.3.2. Os links para entrevistas serão encaminhados para 
e-mail indicado na inscrição do candidato.
7.4 A pontuação final de cada candidato será a média 
aritmética simples das pontuações totais  obtidas na 
Análise de Currículo e Entrevista.

8. DA BANCA EXAMINADORA
8.1 A análise de currículo será realizada por uma ou 
mais bancas examinadoras, composta de docentes 
pertencentes ao quadro da FUERN, por integrantes da 
equipe multidisciplinar e/ou técnicos da DEaD/FUERN. 
 8.2 A banca ou bancas examinadoras contabilizará os 
pontos conforme a Tabela 3 constante neste edital.
8.3 É vedada a participação na banca examinadora de:
a) cônjuge de candidato, mesmo que separado 
judicialmente, divorciado ou companheiro;
b) ascendente ou descendente de candidato, ou colateral 
até terceiro grau, seja parentesco por consanguinidade, 
afinidade ou adoção;
c)  sócio de candidato em atividade profissional.

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE
9.1  Os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente conforme a pontuação obtida na análise de 
currículo.
9.2 Em caso de empate, serão adotados os seguintes 
critérios em ordem de prioridade:
I) Maior pontuação como tutor EaD no ensino superior ou 
em nível técnico;
II) Maior pontuação como professor na modalidade EaD no 
ensino superior ou em nível técnico;
III) Maior pontuação como professor da educação 
presencial no ensino superior ou no ensino básico;
IV) Maior pontuação em cursos de formação complementar 
na área de EaD;
V) Maior idade considerando ano, mês e dia;
VI) Sorteio.

10. DOS RECURSOS
10.1. O candidato poderá ingressar com recurso, através de 
formulário eletrônico disponível no site https://dead.uern.
br/selecoes, no período estipulado no cronograma no item  
12.1. deste edital.
10.2. Todos os recursos serão analisados e as justificativas 
serão divulgadas no endereço eletrônico https://dead.
uern.br/selecoes. Não serão encaminhadas respostas 
individuais aos candidatos.
10.3. O recurso interposto pelo candidato deverá ser claro, 
consistente e objetivo. Recursos inconsistentes serão 
indeferidos.
10.4. Os recursos cujo teor desrespeite a comissão 
examinadora serão preliminarmente indeferidos.
10.5. Das decisões tomadas no julgamento dos recursos 
não caberão recursos.

11. DO RESULTADO
11.1. O resultado final será divulgado conforme data 
constante no item 12.1. deste edital, no endereço eletrônico 
https://dead.uern.br/selecoes, no portal da DEaD https://
dead.uern.br e no JOUERN.
11.2. É de inteira responsabilidade do interessado 
acompanhar o processo de inscrição de candidatos 
através das páginas da DEaD/FUERN, não sendo fornecidas 
informações por outro meio.

12. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
12.1. As atividades do presente certame serão realizadas em 
conformidade com o cronograma a seguir:

ATIVIDADE DATA/HORA

Publicação do edital de abertura do 
processo 24/06/2022

Período de inscrições  
De 24/06/2022 até 

as 23h59min do 
dia 24/07/2022

Divulgação das inscrições homologadas e 
não homologadas 28/07/2022

Prazo para interposição de recursos das 
inscrições não homologadas 29/07/2022

Divulgação das homologações após 
recurso de inscrições 02/08/2022

Resultado preliminar da análise de 
currículo 05/08/2022

Prazo para interposição de recurso da 
análise de currículo 06/08/2022

Resultado dos recursos da análise de 
currículo 08/08/2022

Divulgação do horário das entrevistas 09/08/2022

Entrevistas  10 e 12/08/2022

Divulgação do resultado das entrevistas 15/08/2022

Prazo para interposição de recurso da 
entrevista 16/08/2022

Resultado dos recursos das entrevistas 18/08/2022

Resultado final da seleção para tutores 18/08/2022
Tabela 4: Cronograma de seleção

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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13.1. Os casos omissos serão resolvidos pela DEaD/FUERN, 
no prazo de 02 (dois) dias corridos, após a ciência do 
interessado.
13.2. É de responsabilidade do candidato manter seus dados 
atualizados junto à DEaD/FUERN, para fins de convocação.
13.3. O candidato selecionado que não desempenhar suas 
funções conforme as diretrizes propostas pela DEaD/FUERN/
UAB e segundo o resultado das avaliações periódicas, será 
automaticamente desligado.
13.4. Caso o tutor necessite se desligar do curso deverá 
comunicar por escrito, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, à coordenação do curso.
13.5. A desistência deverá ser formalizada através da 
assinatura do Termo de Desistência disponibilizado pela 
DEaD/FUERN.
13.6. Em caso de abandono dos tutores, caracterizado 
pela ausência de 3 dias no ambiente e/ou presencial, sem 
justificativa, o tutor será advertido e em caso de reincidência 
o desligamento será automático, não havendo o pagamento 
de bolsa referente ao período do desligamento.
13.7. Havendo desligamento ou desistência do candidato 
selecionado, serão chamados os próximos candidatos por 
ordem decrescente de classificação.
13.8. O edital estará disponível, na íntegra, no portal da DEaD 
e da FUERN.
13.9. Os editais de abertura, resultado final e convocações 
serão publicados no JOUERN. Todos os editais 
procedimentais serão divulgados na página da DEaD e 
disponibilizados no portal de seleções da DEaD (https://
dead.uern.br/selecoes).
13.10. Serão incorporados ao presente edital, para todos os 
efeitos, quaisquer editais complementares que vierem a ser 
publicados pela DEaD/FUERN.
13.11. Cabe à DEaD/FUERN a tomada de decisões sobre 
os casos omissos e as situações não previstas neste edital, 
como instância recursal.
13.12. Este edital entra em vigor a partir da data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

Mossoró/RN, 24 de junho de 2022
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro

Diretor da DEaD/UERN
Portaria Nº 1421/2021-GP/UERN

Anexo I:
https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2022/06/
Anexo-do-Edital-No68_2022-DEAD_FUERN.pdf

Edital Nº 04/2022 – CE/FAFIC
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria SEI Nº 60/2022 
– FAFIC, de 16 de março de 2022, publicada no Jornal 
Oficial da UERN – JOUERN, em 18 de março de 2022, Ano 
IV, Nº 126, página 31, no uso das suas atribuições legais, 
em conformidade com o Cronograma do Processo Eleitoral 
contido no  Edital Nº 01/2022 – CE/FAFIC e no Aditivo Nº 
01/2022, torna públicas as listas de eleitores técnicos(as), 
docentes e discentes (graduação e pós-graduação) aptos a 
votar.

ANEXO

Mossoró/RN, 24 de maio de 2022
Francisco Ramos Neves
Presidente da Comissão Eleitoral - FAFIC/2022

Edital Nº 04/2022 – Comissão 
Eleitoral – DEN/CAPF/UERN
HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA ELEIÇÃO 
DE CHEFE E SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
ENFERMAGEM, DO CAMPUS DE PAU DOS FERROS – 
CAPF/UERN.

Comissão Eleitoral, nomeada pela Portaria SEI N° 94 de 
30 de março de 2022, conforme estabelece a resolução 
Nº 014/2020 – CONSUNI, e sua alteração, RESOLUÇÃO Nº 
002/2021 – CONSUNI com a incumbência de organizar 
e executar o processo eleitoral para escolha de Chefe e 

Subchefe do Departamento de ENFERMAGEM (DEN), do 
Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), diante da não 
apresentação de  pedidos de impugnação à Comissão 
eleitoral contra os registros de candidaturas inscritas, 
conforme o edital N° 02/2022 – Comissão Eleitoral – DEN/
CAPF/UERN, HOMOLOGA os nomes dos candidatos inscritos 
para o pleito, conforme se segue:

1 DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS

NOME MAT. CARGO

Prof. José Giovani Nobre Gomes 04261-7 Chefe

Prof.ª. Sara Taciana Firmino 
Bezerra 12276-9 Subchefe

2 DA CAMPANHA ELEITORAL
2.1 Conforme o edital 01/2022 – Comissão Eleitoral – DEN/
CAPF/UERN, fica estabelecido o período de 04 de julho a 08 
de julho de 2022 para realização da campanha eleitoral.

3 DA ELEIÇÃO
3.1 A eleição para o pleito de Chefe e Subchefe do 
Departamento de Enfermagem do Campus Avançado 
de Pau dos Ferros (CAPF), Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), será realizada no dia 11 de julho 
de 2022.

Pau dos Ferros/RN, 24 de junho de 2022.
Graça Rocha Pessoa
Presidenta da Comissão Eleitoral

COMISSÃO ELEITORAL
Profa. Graça Rocha Pessoa  (Presidente)
Prof. Rodrigo Jácob Moreira de Freitas (Membro)
Profa. Andrezza Karine Araújo de Medeiros Pereira  (Membro)
Profa. Francisca Adriana Barreto  (Membro)
TNS Mary Jeane Ferreira Rocha  (Secretária)
TNM Rafaela Moreira Gurgel da Costa (Membro)
Discente Richelieu Luciani de Oliveira (Membro)

 https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2022/06/Anexo-do-Edital-No68_2022-DEAD_FUERN.pdf 
 https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2022/06/Anexo-do-Edital-No68_2022-DEAD_FUERN.pdf 
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