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PRESIDÊNCIA

Portaria Nº 1719/2022-GP/FUERN
de 04 de julho de 2022
Concede diária.
 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1511-GP/FUERN, expedida 
em 15 de junho de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de cancelamento do 
ato em função de erro de contabilização no valor da diária 
do(a) servidor(a);
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$ 1.225,00 (um mil, duzentos 
e vinte 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. Revoga-
se  a Portaria Nº 1511-GP/FUERN, publicada no Jornal 
Oficial da UERN nº 152, de 24 de junho de 2022.
 
Em 04 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO 
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1759/2022-GP/FUERN
de 08 de julho de 2022
Concede Diárias.
 
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 os valores estipulados para o pagamento 
de diária pelo Convênio n° 817434/2015 – PROAP/CAPES/
FUERN.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN de 10 
de fevereiro de 2022; 

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao professor Allan Solano de Souza, 

matrícula 08067-5, 2 e 1/2 diárias (duas diárias e meia), 
valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais e zero centavos), totalizando o valor de R$ 625,00 
(seiscentos e vinte e cinco reais e zero centavos), referente 
à viagem Mossoró x Natal x Mossoró, no período de 15 de 
julho de 2022 a 17 de julho de 2022, conforme Proposta 
de Concessão de Diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1760/2022-GP/FUERN
de 08 de julho de 2022
Concede Diárias.

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 os valores estipulados para o pagamento 
de diária pelo Convênio n° 817434/2015 – PROAP/CAPES/
FUERN.
CONSIDERANDO a Portaria Nº 215/2022-GP/FUERN de 10 
de fevereiro de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder à Professora Ciclene Alves da Silva, 
matrícula 05436-4,  2 e 1/2 diárias (duas diárias e meia), 
valor unitário da diária R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais e zero centavos), totalizando o valor de R$ 625,00 
(seiscentos e vinte e cinco reais e zero centavos), referente 
à viagem Mossoró x Natal x Mossoró, no período de 15 de 
julho de 2022 a 17 de julho de 2022, conforme Proposta 
de Concessão de Diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 1762/2022-GP/FUERN 
Concede auxílio-doença e licença para tratamento de 
saúde.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – Fuern, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 
CONSIDERANDO o art. 63, §1º, da Lei Complementar 
n. 163, de 5 de fevereiro de 1999, art. 48 da Lei 
Complementar n. 308, de 25 de outubro de 2005, e art. 
90, da Lei Complementar n. 122, de 30 de junho de 1994;
CONSIDERANDO o Processo nº 04410053.001438/2022-
97,

RESOLVE: 
Art. 1º CONCEDER auxílio-doença e respectiva licença 
para tratamento de saúde a(o) servidor(a) Leila Maria 
de Araujo Tabosa, matrícula nº 11063-9, ocupante do 

cargo de Professor do Ensino Superior, lotado(a) no 
Departamento de Letras Vernáculas/ Fala, no período de 
90 (noventa) dias, contados de 30/06/2022 a 27/09/2022.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 30/06/2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1763/2022-GP/FUERN 
Designa Coordenador de Residência Multiprofissional 
em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade 
do Departamento de Enfermagem – Den/Faen.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – Fuern, no uso das atribuições legais e 
estatutárias,
CONSIDERANDO os autos de Processo 
04410263.000865/2022-82 SEI, de 14 de junho de 2022, 
que trata de pedido de designação de servidor como 
Coordenador da Residência Multiprofissional em Atenção 
Básica/Saúde da Família e Comunidade do Departamento 
de Enfermagem – DEN/Faen/Uern;
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 Lucídio Clebeson de Oliveira, 
matrícula n° 8024-1, para a função de Coordenador da 
Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da 
Família e Comunidade do Departamento de Enfermagem 
– DEN/Faen/Uern.
Art. 2° A presente designação compreende o período de 
10 de julho de 2022 a 10 de julho de 2024.
Art. 3º Conceder, na forma do Art. 1°, inciso II, alínea “b” da 
Resolução n°6/2012-CD, Função Gratificada , FG-2.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1764/2022 - GP/FUERN
Concede Progressão Funcional.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 11º do Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Técnicos 
Administrativos – Lei Complementar n°699/22;
CONSIDERANDO os autos do Processo 
n°04410058.001019/2022-13 de 07 de julho de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, aos técnicos administrativos abaixo, 
progressão funcional do nível respectivamente descrito:
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MAT. NOME DE PARA

12884-8 AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA TNS – A 02 TNS – A 03

05430-5 ANA MARTINS ALVES TNF – C 07 TNF – C 08

12885-6 CYNTHIA SONALLY FERNANDES FERREIRA TNS – A 02 TNS – A 03

12879-1 EDGARD LUIZ DA ROCHA E SILVA TNS – A 02 TNS – A 03

05437-2 FABIO BENTES TAVARES DE MELO TNS – C 07 TNS – C 08

11380-8 FRANCISCO DOZE PINHEIRO FERNANDES TNM – B 04 TNM – B 05

12878-3 IVANILSON DANTAS DA SILVA TNM – A 02 TNM –  A 03

05428-3 JOBERTINO CAMELO DA SILVA TNF – C 07 TNF – C 08

05423-2 LIDIANE MORAIS FERNANDES TNM – C 07 TNM – C 08

05424-0 LUIZ CARLOS MAIA TNF – C 07 TNF – C 08

05422-4 MARCELO PATRICK VIANA RODRIGUES TNM – C 07 TNM – C 08

12882-1 PETRONIO PEREIRA DINIZ JUNIOR TNS - A  02 TNS – A 03

11382-4 PRISCILLA FELIPE DE SOUZA TNM – B 04 TNM -- B 05

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
01/07/2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1765/2022-GP/FUERN 
Revoga a Portaria n.º 1607/2022-GP/Fuern.
 
Subchefe de Gabinete, no uso de suas atribuições,
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 04410007.001741/2022-45-Sei,
 
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria n.º 1607/2022-GP/Fuern que concede à servidora Bruna Larine 
Dantas de Medeiros, matrícula n.º 12512-1, 1/2 (meia) diária, valor unitário da diária R$ 
80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem 
Mossoró  x Pau dos Ferros x Mossoró, no dia 27/06/2022, por motivo de cancelamento da 
viagem.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSOR DOUTOR JANDESON DANTAS DA SILVA
SUBCHEFE DE GABINETE

Portaria Nº 1766/2022-GP/FUERN 

Designa Coordenador(a) da Comissão de Residência Multiprofissional – Coremu.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso 
das atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos de Processo nº 04410263.000865/2022-82 SEI, de 14 de junho de 
2022, que trata de pedido de designação de professor como Coordenador da Comissão de 
Residência Multiprofissional – Coremu,

RESOLVE:
Art. 1° Designar o Professor Rafael Ribeiro Soares, matrícula n° 8080-2, Professor do Ensino 
Superior, Classe II, Nível 5, para a função de Coordenador da Comissão de Residência 
Multiprofissional – Coremu.
Art. 2° A presente designação compreende o período de 16 de junho de 2022 a 16 de junho 
de 2024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 16 
de junho de 2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1767/2022-GP/FUERN 
Designa Vice-Coordenador da Comissão de Residência Multiprofissional – Coremu.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso 
das atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos de Processo nº 04410263.000865/2022-82 SEI, de 14 de junho 
de 2022, que trata de pedido de designação de professor como Vice-Coordenador da 
Comissão de Residência Multiprofissional – Coremu,

RESOLVE:
Art. 1° Designar o Professor Lucídio Clebeson de Oliveira, matrícula n° 8024-1, Professor 
do Ensino Superior, Classe III, Nível 6, para a função de Vice-Coordenador da Comissão de 
Residência Multiprofissional – Coremu.
Art. 2° A presente designação compreende o período de 16 de junho de 2022 a 16 de junho 
de 2024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 
de junho de 2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1768/2022-GP/FUERN 
Remove servidor técnico no âmbito da Uern.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;
CONSIDERANDO o Processo SEI nº 04410166.000117/2022-06 que trata de pedido de 
remoção do servidor Kleyson Dias Cortez,da Faculdade de Enfermagem para a Pró-reitoria 
de Gestão de Pessoas;
CONSIDERANDO o posicionamento favorável do servidor e das chefias de ambos os setores 
envolvidos;
CONSIDERANDO o artigo 17 da Lei Complementar Estadual nº 699, de 24 de março de 2022,

RESOLVE: 
Art. 1º Remover o servidor Kleyson Dias Cortez, ocupante do cargo de Técnico de Nível 
Superior, matrícula nº 8792-0, da Faculdade de Enfermagem – DEN para a Pró-reitoria de 
Gestão de Pessoas.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos ao 
dia 04 de julho de 2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1769/2022-GP/FUERN 

Concede auxílio-doença e licença para tratamento de saúde.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONSIDERANDO o art. 63, §1º, da Lei Complementar n. 163, de 5 de fevereiro de 1999, art. 
48 da Lei Complementar n. 308, de 25 de outubro de 2005, e art. 90, da Lei Complementar 
n. 122, de 30 de junho de 1994;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 04410053.001439/2022-31,

RESOLVE: 
Art. 1º - CONCEDER auxílio-doença e respectiva licença para tratamento de saúde a(o) 
servidor(a) Edneudo Cavalcante de Medeiros, matrícula nº 8125-6, ocupante do cargo de 
Técnico de Nível Superior, lotado(a) no Programa de Pós-Graduação do Campus Avançado 
de Pau dos Ferros, no período de 60 (sessenta) dias, contados de 11/06/2022 a 09/08/2022.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao 
dia 11/06/2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 1770/2022-GP/FUERN 
Designa Chefe Pro Tempore de Departamento Acadêmico

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Fuern, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONSIDERANDO os autos de Processo 04410186.000402/2022-81 SEI, de 04 de julho de 
2022, que trata de designação de Chefe pro tempore do Departamento de Química da 
Fanat;
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,
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RESOLVE:
Art. 1° Designar o(a) servidor (a) Salah Mohamed Yusef, 
Professor do Ensino Superior, Classe II, Nível 10,  matrícula 
n° 2775-8, para a função de Chefe pro tempore do 
Departamento de Química – DQ/Fanat.
Art. 2° A presente designação compreende o período 
de 02 de julho de 2022 até que o processo eleitoral seja 
concluído e novo chefe seja eleito e nomeado.
Art.3º Conceder, na forma do Art. 1°, inciso II, alínea “b” da 
Resolução n°6/2012-CD, Função Gratificada, FG-2.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à 02 de julho de 2022.

Em 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

LICITAÇÕES, CONTRATOS E 
CONVÊNIOS

Ato de Designação Nº 119/2022 – 
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 053/2022,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE, o qual tem 
como objeto a contratação de empresa para aquisição de 
material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 120/2022 – 
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 054/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa CAVALCANTE & CIA LTDA, o qual 
tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 
de material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 121/2022 – 
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 055/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa SANTANA WERNECK COMERCIAL 
EIRELI, o qual tem como objeto a contratação de empresa 
para aquisição de material de higiene, limpeza, proteção 
e segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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 
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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, 30/06/2022.
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 122/2022 – 
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 056/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa H. C. CORDEIRO, o qual 
tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 
de material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 123/2022 – 
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 057/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa FERNANDO UNIFORMES 
EIRELI, o qual tem como objeto a contratação de empresa 
para aquisição de material de higiene, limpeza, proteção 
e segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 124/2022 – 
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 058/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa NORDESTE POTENCIAL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, o qual tem como objeto 
a contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto 
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN 
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Mat. N° 8155-8 
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Ato de Designação Nº 125/2022 – 
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 059/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE e a empresa COMERCIAL TXV 
COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI, o qual tem como objeto 
a contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 126/2022 – 
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 060/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE e a empresa MARCOS CESAR 
SILVA DO NASCIMENTO, o qual tem como objeto a 
contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 127/2022 – 
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 061/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa LICERI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA, o qual tem como objeto a 
contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto 
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN 
Mat. N° 8155-8 
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN
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Ato de Designação Nº 128/2022 – 
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 062/2022, 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 contratação de empresa 
para aquisição de material de higiene, limpeza, proteção 
e segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 129/2022 – 
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 063/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa H F DINIZ, o qual tem como objeto 
a contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 130/2022 – 
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 064/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa CAMINHO NOVO COMÉRCIO 
LTDA, o qual tem como objeto a contratação de empresa 
para aquisição de material de higiene, limpeza, proteção 
e segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 131/2022 – 
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 065/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa I DAMASCENO MALAFAIA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA, o qual tem 
como objeto a contratação de empresa para aquisição de 
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material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 132/2022 – 
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 066/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa FORTCLEAN COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, o qual tem como objeto a 
contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 

04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 133/2022 – 
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 067/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa NATHALIA RAYANE 
ALVES MESQUITA 02350083110, o qual tem como objeto 
a contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 

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, 30/06/2022.
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 134/2022 – 
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 068/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa NATURE MAX INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS 
EIRELI, o qual tem como objeto a contratação de empresa 
para aquisição de material de higiene, limpeza, proteção 
e segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Evaldo Pinheiro de 
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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, 30/06/2022.
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 135/2022 – 
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 069/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE e a empresa DG INDÚSTRIA 
E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA, o qual tem como objeto a 
contratação de empresa para aquisição de material de 
higiene, limpeza, proteção e segurança para atender as 
necessidades da UERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 136/2022 – 
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 070/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa GEYMISON DOS SANTOS COSTA, 
o qual tem como objeto a contratação de empresa para 
aquisição de material de higiene, limpeza, proteção e 
segurança para atender as necessidades da UERN, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 137/2022 – 
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 071/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA, o qual 
tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 
de material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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 
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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, 30/06/2022.
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 138/2022 – 
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 072/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa MEDSUD DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, o qual 
tem como objeto a contratação de empresa para aquisição 
de material de higiene, limpeza, proteção e segurança para 
atender as necessidades da UERN, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410042.000550/2022-30;
 
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, 30/06/2022.
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 139/2022 – 
Gestão e Fiscalização de Contratos
A Pró-Reitoria de Administração da  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
FUERN, 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 008/2020,  celebrado 
entre a  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE – FUERN  e empresa  JAVÉ YIRÊ 
CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 
- ME,  o qual tem como objeto a  contratação de mão 
de obra especializada em serviços de manutenção predial, 
para atender as necessidades dos setores acadêmicos e 
administrativos da FUERN, nos termos do Processo SEI 
nº 04410037.002040/2020-12;
 
RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a)  Pedro Rebouças de Oliveira 
Neto, matrícula nº 8155-8, 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)  Nayara Glenda Vidal 
Padre de Medeiros, matrícula nº  12902-0, 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)(s) servidor(a)(s)  Antonio Thyago Teixeira 
Jales, matrícula nº 8978-8, 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 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(a) 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(a) 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, 04/07/2022.
Profª. Drª. Simone Gurgel de Brito 
Pró-Reitora de Administração – PROAD/UERN 
Mat. N° 1916-0 
Port. Nº 1392/2021-GP/FUERN

Ato de Designação (Representante 
da Administração) Nº 140/2022
(TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022)
 
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, 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 2022NE000762 e 
a Ordem de Serviço nº 2022OS00016, as quais demonstram 
a relação jurídica formalizada  entre a  FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e 
a empresa REJANE A. M. A. BAY - Caule de Papiro, que tem 
como objeto  a  contratação de serviços de confecção de 
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materiais gráficos e serigráficos novos, sem uso, incluindo 
todo material e mão de obra necessária para atendimento 
das demandas administrativas do Departamento 
de Registro – PROEG, nos termos do  Processo SEI Nº 
04410082.001386/2022-10;
 
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 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 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, 05/07/2022.
TNS Esp. Pedro Rebouças de Oliveira Neto 
Pró-Reitor Adjunto de Administração - PROAD/UERN 
Mat. N° 8155-8 
Port. Nº 1393/2021-GP/FUERN

Termo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 33/2022
 
Processo nº:  04410101.000312/2022-82 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação n° 33/2022 
– Pagamento de GRU - 6ª anuidade - BR 10 2017 
012585 8, de pedido de patente de invenção no prazo 
ordinário intitulada “Sistema portátil de medida de 
fluxo respiratório”
Interessado: Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI (CNPJ nº 42.521.088/0001-37) 
Valor: R$ 118,00 (cento e dezoito reais)
 
Ratificamos o Despacho emitido pela Diretoria de Licitações 
e Contratos (15157117), bem como o Parecer exarado pela 
Assessoria Jurídica desta Instituição de Ensino Superior 

(15271788), e neles alicerçamo-nos para AUTORIZAR o 
processamento da despesa, independente da realização 
de licitação pública, com arrimo no art. 25,  caput, da Lei 
n.º 8.666/1993  e no art. 10, inciso VI, alínea b, item 3 da 
Resolução n.º 28/2020-TCE/RN, na medida em que se faz 
presente a hipótese de inexigibilidade de licitação;
Como o presente procedimento administrativo versa 
sobre aquisição(ões)/contratação(ões) de reduzido valor 
(nesse caso, o pagamento de GRU   - 6ª anuidade - BR 10 
2017 012585 8, de pedido de patente de invenção no prazo 
ordinário intitulada “Sistema portátil de medida de fluxo 
respiratório”), junto à   Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, afastamos também a necessidade de 
publicação do presente despacho no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN), a qual, se 
realizada, poderia redundar em despesa(s) superior(es) 
a(s) que se pretende(m) contratar, fazendo-o alicerçado 
no teor do Acórdão n.º 1.336/2006 – TCU/Plenário c/c a 
Orientação Normativa da AGU n.º 34/2011, bem como 
em observância ao princípio da economicidade. Todavia, 
recomendamos a publicação do presente termo no Jornal 
Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (JOUERN);
Adote-se providências cabíveis quanto ao anexo XXXVIII 
do SIAI;
Por fim, encaminhem-se os autos ao Departamento 
de Contabilidade/PROPLAN, ficando este, desde logo, 
autorizado a expedir a Nota de Empenho respectiva.

Mossoró/RN, 07 de julho de 2022. 
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE 
PRESIDENTE DA FUERN 

Termo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 33/2022
 
Processo nº:  04410101.000312/2022-82 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação n° 33/2022 
– Pagamento de GRU - 6ª anuidade - BR 10 2017 
012585 8, de pedido de patente de invenção no prazo 
ordinário intitulada “Sistema portátil de medida de 
fluxo respiratório”
Interessado: Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI (CNPJ nº 42.521.088/0001-37) 
Valor: R$ 118,00 (cento e dezoito reais)

Ratificamos o Despacho emitido pela Diretoria de Licitações 
e Contratos (15157117), bem como o Parecer exarado pela 
Assessoria Jurídica desta Instituição de Ensino Superior 
(15271788), e neles alicerçamo-nos para AUTORIZAR o 
processamento da despesa, independente da realização 
de licitação pública, com arrimo no art. 25,  caput, da Lei 
n.º 8.666/1993  e no art. 10, inciso VI, alínea b, item 3 da 
Resolução n.º 28/2020-TCE/RN, na medida em que se faz 
presente a hipótese de inexigibilidade de licitação;
Como o presente procedimento administrativo versa 
sobre aquisição(ões)/contratação(ões) de reduzido valor 
(nesse caso, o pagamento de GRU   - 6ª anuidade - BR 10 
2017 012585 8, de pedido de patente de invenção no prazo 
ordinário intitulada “Sistema portátil de medida de fluxo 
respiratório”), junto à   Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, afastamos também a necessidade de 
publicação do presente despacho no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN), a qual, se 
realizada, poderia redundar em despesa(s) superior(es) 
a(s) que se pretende(m) contratar, fazendo-o alicerçado 
no teor do Acórdão n.º 1.336/2006 – TCU/Plenário c/c a 
Orientação Normativa da AGU n.º 34/2011, bem como 
em observância ao princípio da economicidade. Todavia, 
recomendamos a publicação do presente termo no Jornal 
Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (JOUERN);
Adote-se providências cabíveis quanto ao anexo XXXVIII 
do SIAI;
Por fim, encaminhem-se os autos ao Departamento 
de Contabilidade/PROPLAN, ficando este, desde logo, 
autorizado a expedir a Nota de Empenho respectiva.
 
Mossoró/RN, 07 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE 
PRESIDENTE DA FUERN 

Termo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 35/2022
 
Processo nº:  04410101.000313/2022-27 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação n° 35/2022 
– Pagamento de GRU - 6ª anuidade - BR 10 2017 
012512 2, de pedido de patente de invenção no 
prazo ordinário” intitulada “Processo de síntese 
de nanopartículas de metais e ligas metálicas com 
estrutura núcleo/casca” 
Interessado: Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI (CNPJ nº 42.521.088/0001-37) 
Valor: R$ 118,00 (cento e dezoito reais)
 
Ratificamos o Despacho emitido pela Diretoria de Licitações 
e Contratos (15156731), bem como o Parecer exarado pela 
Assessoria Jurídica desta Instituição de Ensino Superior 
(15255140), e neles alicerçamo-nos para AUTORIZAR o 
processamento da despesa, independente da realização 
de licitação pública, com arrimo no art. 25,  caput, da Lei 
n.º 8.666/1993  e no art. 10, inciso VI, alínea b, item 3 da 
Resolução n.º 28/2020-TCE/RN, na medida em que se faz 
presente a hipótese de inexigibilidade de licitação;
Como o presente procedimento administrativo versa 
sobre aquisição(ões)/contratação(ões) de reduzido valor 
(nesse caso, o pagamento de GRU - 6ª anuidade - BR 
10 2017 012512 2,  de pedido de patente de invenção 
no prazo ordinário” intitulada “Processo de síntese de 
nanopartículas de metais e ligas metálicas com estrutura 
núcleo/casca”), junto à  Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI, afastamos também a necessidade de 
publicação do presente despacho no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN), a qual, se 
realizada, poderia redundar em despesa(s) superior(es) 
a(s) que se pretende(m) contratar, fazendo-o alicerçado 
no teor do Acórdão n.º 1.336/2006 – TCU/Plenário c/c a 
Orientação Normativa da AGU n.º 34/2011, bem como 
em observância ao princípio da economicidade. Todavia, 
recomendamos a publicação do presente termo no Jornal 
Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (JOUERN);
Adote-se providências cabíveis quanto ao anexo XXXVIII 
do SIAI;
Por fim, encaminhem-se os autos ao Departamento 
de Contabilidade/PROPLAN, ficando este, desde logo, 
autorizado a expedir a Nota de Empenho respectiva.
 
Mossoró/RN, 07 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE 
PRESIDENTE DA FUERN

Decisão.
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso de suas atribuições estatutárias, 
homologa o Parecer nº 1017/2021 da Assessoria Jurídica- 
AJUR, Id nº15218384, decidindo pela possibilidade de 
formalização de termo aditivo ao Contrato nº 71/2021, 
desde que atendidas as ressalvas expostas na peça citada, 
devendo ser providenciada a publicação na Imprensa 
Oficial do Estado. Devolvam-se os autos à Assessoria de 
Obras para a adoção das providências cabíveis.
PUBLIQUE-SE. NOTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Mossoró, 08 de julho de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN.
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UERN

PROGEP

Edital N° 10/2021–PROGEP/
UERN-Convocação-008
 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS) 
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR
 
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – FUERN, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,
CONSIDERANDO a  Dotação Orçamentária para 2022  nos 
autos do processo SEI nº 04410027.000866/2022-10;
CONSIDERANDO os arts. 2º e 6º da Lei n° 9.939/2015 
que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público no âmbito da UERN;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço 
público;
CONSIDERANDO o princípio do interesse público;
CONSIDERANDO o  Parecer  nº 1242/2021 da 
Assessoria Jurídica da UERN (Processo SEI RN n° 
04410027.001922/2021-52), no qual  opinou pela 
possibilidade da realização  do processo seletivo para 
professores temporários por meio do Edital nº 10/2021–
PROGEP/UERN;
CONSIDERANDO a vigência do Edital nº 10/2021–PROGEP/
UERN e a publicação do Resultado Final no dia 14/10/2021 
e os termos dos itens 1.3, e 1.4 sobre os candidatos na 
suplência;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento 
de Comunicação Social do Campus de Mossoró no 
Memorando nº 66 (14540553) no Processo SEI nº 
04410193.000070/2022-45 e no Memorando nº 48 (Id. 
13854501) no Processo SEI nº 04410193.000048/2022-03 
e Memorando nº 84/2022/UERN - FAFIC - DECOM/UERN - 
FAFIC/UERN - REITORIA  Id. 15062809; 
CONSIDERANDO o Despacho 14131574 no Processo SEI 
Nº 04410193.000048/2022-03 e o Despacho 14617634 
no Processo SEI nº 04410193.000070/2022-45, ambos da 
PROGEP, que autorizam a contratação de 2 professores(as) 
temporários(as) com 40h classificados no Edital nº 
02/2021–PROGEP/UERN e Edital nº 10/2021–PROGEP/
UERN como indicado pelo Departamento de Comunicação 
Social do Campus de Mossoró;
CONSIDERANDO que a  candidata  anteriormente 
convocada, KARLA  ROSSANA FRANCELINO RIBEIRO 
NORONHA , declinou em assumir a vaga (Id. 15278770), nos 
termos do processo SEI n° 04410027.001817/2022-02;
CONSIDERANDO que todos os trâmites da seleção 
simplificada regida pelo Edital nº 10/2021–PROGEP/
UERN podem ser conferidos na página de Seleções 
da UERN disponível em  https://www.uern.br/default.
asp?item=uern-selecoes;
CONSIDERANDO a previsão do art. 15, alínea f, do Estatuto 
da FUERN, que dispõe: “Art. 15 – Compete à Presidência 
privativamente: f ) praticar quaisquer atos que vinculem a 
Fundação, direta ou indiretamente, em relação a terceiros”;
 
RESOLVE:
Tornar pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados 
no Processo de Seleção Simplificada, para contratação 
por tempo determinado, de Professor(a)Temporário para 
atender demandas do semestre letivo 2022.1.
 
1 – DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO:
1.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) ou classificado(a) 
será convocado(a) pela PROGEP através da publicação 
do presente Edital e é de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, 
editais, avisos, comunicados e outras informações 
pertinentes a este processo seletivo, os quais serão 
publicados exclusivamente nos canais oficiais, a saber: 

DOE, JOUERN e/ou Portal da UERN.
 
1.2 É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a 
observância da convocação a ser realizada pelos meios de 
divulgação oficiais, como Portal da UERN.
1.3 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão 
contratados(as) de acordo com os requisitos da área 
conforme Edital n° 10/2021–PROGEP/UERN, respeitando-
se a legislação vigente e o interesse da administração 
pública.
1.4 Os candidatos que, no momento da contratação, 
não atenderem aos requisitos do cargo (item 1 do Edital 
n° 10/2021–PROGEP/UERN) terão suas contratações 
indeferidas.
 
2 – DOS PRAZOS E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
2.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) abaixo listado deverá 
enviar (de e-mail próprio) documentação em anexo único, 
no formato PDF, seguindo a ordem do anexo I, para e-mail: 
selecao.progep@uern.br, até as 23h59 do dia 13/07/2022.
2.2 Após envio por e-mail, o Setor de Legislação e Encargos 
Sociais entrará em contato com o candidato (pelo e-mail 
utilizado para o envio da documentação por parte do 
convocado)  até o dia 15/07/2022, para assinatura do 
contrato e apresentação dos documentos originais, 
elencados no anexo I.
2.3 Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado 
deverá entrar em contato, por e-mail, com o Departamento 
de lotação para exercício imediato.
2.4 ENDEREÇO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
ORIGINAIS:
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Diretoria de Pessoal - DP
Edifício Prof. Epílogo de Campos, Praça Miguel Faustino.
Rua Quintino Bocaiuva, s/n, Centro, CEP: 59.610-190 – 
Mossoró/RN
E-mail: legislacao.progep@uern.br
2.5 O(a) candidato que  não enviar toda a documentação 
no prazo  do item 2.1 ou que no mesmo prazo  não pedir 
formalmente para ser conduzido ao final de fila  dos 
classificados, conforme o item 9.11 do Edital n° 10/2021–
PROGEP/UERN, será desclassificado do processo seletivo 
simplificado.
 
3 – DO(A) CONVOCADO(A):
CAMPUS MOSSORÓ/RN
CURSO/UNIDADE: Departamento de Comunicação Social 
– Mossoró 
EDITAL: Edital n° 10/2021–PROGEP/UERN 
(https://www.uern.br/default.asp?item=uern-selecoes) 
FUNÇÃO: Professor temporário do Ensino Superior 
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Rádio, TV e Internet 
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h 
CONVOCADO: YGOR FELIPE PINTO 
COLOCAÇÃO: 3º
 
Mossoró-RN, 07 de julho de 2022.
Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira 
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas - PROGEP
 
Prof.ª Dr.ª Cicilia Raquel Maia Leite 
Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte

Despacho
Processo nº 04410051.000731/2022-57
Interessado: Camila Mesquita Soares

Considerando requerimento do(a) servidor(a) Camila 
Mesquita Soares, 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 1037/2022 - AJUR/UERN (id 
15243201), que opina favoravelmente à concessão do 
auxílio;

Considerando Relatório de Conformidade nº300/2022 - UCI 
(id 15252694), que informa conformidade do processo com 
a legislação vigente;
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, 07/07/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410053.000924/2022-98
Interessado: BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) BEATRIZ 
ANDRADE DOS SANTOS (id 14422527);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 120/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 14429377); Parecer 1030/2022 AJUR/
UERN (id. 15238708) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
298/2022 UCI/UERN (id. 15249320) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional 
de titulação, em nível de especialização, a(o) servidor(a) 
BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS, retroagindo seus efeitos 
à data de solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.
Mossoró, 07/07/2022.

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

Despacho
Processo nº 04410053.001056/2022-63
Interessado: Antonio Iago de Paiva Freitas

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Antonio 
Iago de Paiva Freitas (id 14710126);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 134/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 14726820); Parecer 1027/2022 AJUR/
UERN (id. 15237171) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
296/2022 UCI/UERN (id. 15246099) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional 
de titulação, em nível de especialização, a(o) servidor(a) 
Antonio Iago de Paiva Freitas, retroagindo seus efeitos à 
data de solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 07/07/2022
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410053.000926/2022-87
Interessado: Aparecida Suiane Batista Estevam

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Aparecida 
Suiane Batista Estevam (id 14430721);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 123/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 14431185); Parecer 1034/2022 AJUR/
UERN (id. 15240515) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
1034/2022 UCI/UERN (id. 15250355) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional de 
titulação, em nível de mestrado, a(o) servidor(a) Aparecida 
Suiane Batista Estevam, retroagindo seus efeitos à data de 
solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 07/07/2022
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410053.001154/2022-09
Interessado: ALEX SANDRO PEIXOTO MEDEIROS

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) ALEX 
SANDRO PEIXOTO MEDEIROS (id 14899578);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 143/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 14902200); Parecer 1025/2022 AJUR/
UERN (id. 15236150) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
302/2022 UCI/UERN (id. 15257758) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional de 
titulação, em nível de Especialização, a(o) servidor(a) ALEX 
SANDRO PEIXOTO MEDEIROS, retroagindo seus efeitos à 
data de solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 07/07/2022
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410207.000127/2022-18
Interessado: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Francisco 
Lucas Cardoso da Silva (id 14975169);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 155/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 15068733); Parecer 1024/2022 AJUR/
UERN (id. 15236110) que opinam pelo concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
303/2022 UCI/UERN (id. 15258286) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional 
de titulação, em nível de Especialização, a(o) servidor(a) 
Francisco Lucas Cardoso da Silva, retroagindo seus efeitos 
à data de solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 07/07/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410053.001116/2022-48
Interessado: Pedro Bernardino da Costa Junior

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Pedro 
Bernardino da Costa Junior (id 14837796);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 140/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 14848965); Parecer 888/2022 AJUR/
UERN (id. 14889986) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
301/2022 UCI/UERN (id. 15257167) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional de 
titulação, em nível de mestrado, a(o) servidor(a) Pedro 
Bernardino da Costa Junior, retroagindo seus efeitos à data 
de solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 07/07/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410053.001336/2022-71
Interessado: FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Francisco 
Vieira de Oliveira (id 15171235);
Considerando a Lei 9.939/2015, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado, pela 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN);
Considerando os termos do Parecer 160/2022 SADT/
PROPEG/UERN (id. 15174118); Parecer 1043/2022 AJUR/
UERN (id. 15260440) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
304/2022 UCI/UERN (id 15266476) afirmando que o 
processo está em conformidade com a legislação vigente;
Somos pelo DEFERIMENTO da concessão de adicional de 
titulação, em nível de mestrado, a(o) servidor(a) Francisco 
Vieira de Oliveira, retroagindo seus efeitos à data de 
solicitação do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.
Mossoró, 07/07/2022.
Profº. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria nº 1386/2021 – GP/FUERN

Edital N° 05/2022–PROGEP/
UERN-Convocação-003
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS) 
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – FUERN, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,
CONSIDERANDO a Dotação Orçamentária para 2022 nos 
autos do processo SEI nº 04410027.000866/2022-10;
CONSIDERANDO os arts. 2º e 6º da Lei n° 9.939/2015 
que dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público no âmbito da UERN;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade do serviço 
público;
CONSIDERANDO o princípio do interesse público e os 
demais princípios que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO o Parecer nº 736/2022 (14471431) 
da Assessoria Jurídica da UERN no Processo SEI n° 
04410027.001382/2022-98, no qual opina positivamente 
sobre a possibilidade de expedição de edital de contratação 
temporária de professores no âmbito UERN por meio do 
Edital nº 005/2022–PROGEP/UERN;
CONSIDERANDO a vigência do Edital nº 005/2022–
PROGEP/UERN, a publicação do Resultado Final no dia 
28/06/2022 e os termos dos itens 1.3, 1.4 e 1.4.1 sobre os 

candidatos na suplência;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de 
Filosofia de Caicó no Memorando nº 17 (13773904) e 
Formulário de Solicitação anexo (14156780) e no Despacho 
nº 14581168 no Processo SEI nº 04410215.000023/2022-04 
para a contratação de professor temporário;
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP no Despacho nº 
14131771 e no Despacho nº 14669520 no Processo SEI nº 
04410215.000023/2022-04 para a contratação de mais 01 
professor temporário de 40 horas para o Departamento de 
Filosofia de Caicó;
CONSIDERANDO que já houvera uma convocação para o 
Departamento de Filosofia de Caicó no dia 01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de 
Economia de Mossoró no Memorando nº 28 (13931236) e 
Formulário de Solicitação anexo (13931276) no Processo 
SEI nº 04410177.000181/2022-50 para a contratação de 
professor temporário;
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP no Despacho nº 
14181930 e no Despacho nº 15314623 no Processo SEI nº 
04410177.000181/2022-50 para a contratação de mais 01 
professor temporário de 40 horas para o Departamento de 
Economia de Mossoró;
CONSIDERANDO que já houvera uma convocação 
para o Departamento de Economia de Mossoró no dia 
01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de 
Enfermagem de Mossoró no Despacho nº 14272161 
no Processo SEI nº 04410191.000078/2022-21 para 
contratação de professores temporários;
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP no Despacho 
nº 15302393 no Processo SEI nº 04410191.000078/2022-21 
para a contratação de mais 01 professor temporário de 40 
horas para o Departamento de Enfermagem de Mossoró;
CONSIDERANDO que já houvera uma convocação para 
o Departamento de Enfermagem de Mossoró no dia 
01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de 
Letras Vernáculas de Pau dos Ferros no Memorando 
nº 66 (13731450), Memorando nº 100 (14301593) e 
Memorando nº 139 (15161065) no Processo SEI nº 
04410209.000074/2022-15;
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP no Despacho 
nº 15274740 no Processo SEI nº 04410209.000074/2022-15 
para a contratação de mais 01 professor temporário de 40 
horas para o Departamento de Letras Vernáculas de Pau 
dos Ferros;
CONSIDERANDO que já houvera duas convocações para o 
Departamento de Letras Vernáculas de Pau dos Ferros no 
dia 01/07/2022;
CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de Letras 
Vernáculas de Assú no Memorando nº 53 (14725193), 
Memorando nº 55 (14894925) e Memorando nº 58 
(15137540) neste Processo SEI nº 04410198.000080/2022-
31 para contratação de professor temporário;
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP no Despacho 
nº 15300766 no Processo SEI nº 04410198.000080/2022-31 
para a contratação de 01 professor temporário de 40 horas 
para o Departamento de Letras Vernáculas de Assú;
CONSIDERANDO que todos os trâmites da seleção 
simplificada regida pelo Edital nº 005/2022–PROGEP/
UERN podem ser conferidos na página de Seleções 
da UERN disponível em https://www.uern.br/default.
asp?item=uern-selecoes;
CONSIDERANDO a previsão do art. 15, alínea f, do Estatuto 
da FUERN, que dispõe: “Art. 15 – Compete à Presidência 
privativamente: f ) praticar quaisquer atos que vinculem a 
Fundação, direta ou indiretamente, em relação a terceiros”;

RESOLVE:
Tornar pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados 
no Processo de Seleção Simplificada, para contratação por 
tempo determinado, de Professor(a) Temporário(a) para 
atender demandas do semestre letivo 2022.1.

1 – DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO
1.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) ou classificado(a) 
será convocado(a) pela PROGEP através da publicação 
do presente Edital e é de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, 
editais, avisos, comunicados e outras informações 
pertinentes a este processo seletivo, os quais serão 
publicados exclusivamente nos canais oficiais, a saber: 
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DOE, JOUERN e/ou Portal da UERN.
1.2 É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a 
observância da convocação a ser realizada pelos meios de 
divulgação oficiais, como Portal da UERN.
1.3 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) serão 
contratados(as) de acordo com os requisitos da área 
conforme Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN, respeitando-
se a legislação vigente e o interesse da administração 
pública.
1.4 Os candidatos que, no momento da contratação, 
não atenderem aos requisitos do cargo (item 1 do Edital 
n° 005/2022–PROGEP/UERN) terão suas contratações 
indeferidas.

2 – DOS PRAZOS E DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
2.1 O(a) candidato(a) aprovado(a) abaixo listado deverá 
enviar (de e-mail próprio) documentação em anexo único, 
no formato PDF, seguindo a ordem do anexo I, para e-mail: 
selecao.progep@uern.br, até as 23h59 do dia 13/07/2022.
2.2 O(a) candidato que não enviar toda a documentação 
no prazo do item 2.1 ou que no mesmo prazo não pedir 
formalmente para ser conduzido ao final de fila dos 
classificados até o momento da assinatura do contrato, 
conforme o item 9.11 do Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN, 
será desclassificado do processo seletivo simplificado.
2.3 Após envio por e-mail, o Setor de Legislação e Encargos 
Sociais entrará em contato com o candidato (pelo e-mail 
utilizado para o envio da documentação por parte do 
convocado) até o dia 18/07/2022, para informar a data de 
assinatura do contrato e apresentação dos documentos 
originais, elencados no anexo I.
2.4 Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado 
deverá entrar em contato, por e-mail, com o Departamento 
de lotação para exercício imediato.
2.5 Endereço para apresentação dos documentos originais:
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP 
Diretoria de Pessoal - DP
Edifício Prof. Epílogo de Campos, Praça Miguel Faustino.
Rua Quintino Bocaiuva, s/n, Centro, CEP: 59.610-190 – 
Mossoró/RN
E-mail: legislacao.progep@uern.br

3 – DOS(AS) CONVOCADOS(AS):
PARA O CAMPUS DE ASSÚ/RN
CURSO/UNIDADE: Assú, Departamento de Letras 
Vernáculas
EDITAL: Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN (https://www.
uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Literatura e Língua Portuguesa
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO(A): JOSÉ CARLOS REDSON
CLASSIFICAÇÃO: 2º

PARA O CAMPUS DE CAICÓ/RN
CURSO/UNIDADE: Caicó, Departamento de Filosofia
EDITAL: Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN (https://www.
uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Filosofia Antiga e Medieval
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO(A): MATHEUS MAIA SCHMAELTER
CLASSIFICAÇÃO: 2º

PARA O CAMPUS DE MOSSORÓ/RN
CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Economia
EDITAL: Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN (https://www.
uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Teoria Econômica
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO(A): DIEGO PALMIERE FERNANDES
CLASSIFICAÇÃO: 2º

CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Enfermagem
EDITAL: Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN (https://www.
uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Enfermagem
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO(A): MARIA LAUDINETE MENEZES OLIVEIRA
CLASSIFICAÇÃO: 2º

PARA O CAMPUS DE PAU DOS FERROS/RN
CURSO/UNIDADE: Pau dos Ferros, Departamento de Letras 
Vernáculas
EDITAL: Edital n° 005/2022–PROGEP/UERN (https://www.
uern.br/default.asp?item=uern-selecoes)
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Língua Portuguesa e Ensino
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/40h
CONVOCADO(A): LORRAINE DE SOUZA PEREIRA
CLASSIFICAÇÃO: 2º

Mossoró-RN, 08 de julho de 2022.
Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas - PROGEP

Prof.ª Dr.ª Cicilia Raquel Maia Leite
Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte

Edital Nº04/2021 – PROGEP/UERN
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  PARA 
A  CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE  INSTRUTOR 
MUSICAL - CONVOCAÇÃO

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEP),
Considerando a Informação Orçamentária contida no 
processo SEI 04410027.000866/2022-10, na qual atesta 
que existe, no  Orçamento Geral para 2022,  da Fundação 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), 
previsão de recursos orçamentários suficientes à cobertura 
dos gastos decorrentes dos processos de contratação de 
servidores temporários durante o exercício de 2022;
Considerando a necessidade de substituir Instrutores 
Musicais cujos cargos estão vagos em razão de 
aposentadoria, falecimento, demissão ou exoneração, nos 
termos da Lei n° 9939/2015;
Considerando os termos do parecer jurídico nos autos do 
processo 04410027.000708/2021-89, no qual é aprovada 
a realização de Processo Seletivo simplificado para 

contratação temporária de Instrutores Musicais para a 
Escola de Música Dalva Estella Nogueira Freire;
Considerando o atendimento de necessidade temporária 
excepcional de interesse público amparado no princípio da 
continuidade do serviço público;
RESOLVE
Tornar pública a V  CONVOCAÇÃO de candidato(s) 
aprovado(s) no Processo de Seleção Simplificada, para 
contratação por tempo determinado, para o cargo de 
Instrutor Musical, com lotação na Escola de Música 
D’alva Stella Nogueira Freire do Departamento de Artes 
da Faculdade de Letras e Artes – DART/FALA – Edital nº 
04/2021 - PROGEP/UERN.
 
1 - DA CONVOCAÇÃO
O(A) candidato(a) aprovado(a) será convocado(a) pela 
PROGEP através da publicação do presente Edital no Jornal 
Oficial da Fuern e Diário Oficial do Estado.
É de total responsabilidade do(a) candidato(a) a 
observância da convocação.
Os(As) candidatos(as) aprovados(as) serão contratados(as) 
de acordo com os requisitos da área exigidos no Edital 
n° 04/2021 – PROGEP/UERN, respeitando-se a legislação 
vigente e o interesse da administração pública.
Os candidatos que, no momento da contratação, não 
atenderem aos requisitos do 
cargo (item 1 do Edital n° 04/2021 – PROGEP/UERN) terão 
suas contratações indeferidas.
 
2 – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
O(A) candidato(a) aprovado(a), abaixo listado(a), deverá 
enviar documentação, conforme anexo I, para e-mail: 
selecao.progep@uern,br, das 07:00h do dia 08/07/2022 até 
às 23:59hs do dia 14/07/2022.
Após recebimento do e-mail, o Setor de Legislação e 
Encargos Sociais entrará em contato com o candidato para 
comparecimento presencial, até o dia 15/07/2022, para 
assinatura do contrato e apresentação dos documentos 
originais, elencados no anexo I.
Por ocasião da assinatura do contrato, o contratado deverá 
entrar em contato, por e-mail, com o Departamento de 
lotação para exercício imediato.
Endereço para apresentação dos documentos originais e 
assinatura do contrato:
Diretoria de Pessoal - PROGEP
Rua Maria Luzia Medeiros Lima, s/n, Centro, CEP: 59.610-
220 – Mossoró/RN
E-mail: legislacao.progep@uern.br
 
3 – DOS APROVADOS E CONVOCADOS
FUNÇÃO: INSTRUTOR MUSICAL – SAXOFONE / CLARINETE
REGIME DE TRABALHO/Nº DE VAGAS: 01/40H
CONVOCADO: RUBSON PINTO DA SILVA
CLASSIFICAÇÃO: 4º
 
Mossoró/RN, 07 de julho de 2022
Prof. Dr. Wogelsanger Oliveira Pereira
Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas
 
Prof.ª Dr.ª Cicilia Raquel Maia Leite 
Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte

UNIDADES ACADÊMICAS

Edital Nº 74/2022– DEAD/FUERN
DIVULGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, PARA ATUAR 
NO PROGRAMA UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REGIDO PELO EDITAL 
N°43/2022- DEAD/FUERN

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - FUERN, por meio da Diretoria 
de Educação a Distância - DEaD, torna público o resultado final do processo seletivo para 
bolsistas da Equipe Multidisciplinar da Diretoria de Educação a Distância, para atuar no 
Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).

1. DO RESULTADO FINAL
1.1. Consta no quadro abaixo o resultado final do processo seletivo para a vaga de Designer 
Educacional:

CLASS. NOME DO
CANDIDATO A B C D TOTAL

1° LUIS ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS 35 10 10 05 60

2° KARLA CHRISTIANE DE GÓIS LIRA 35 10 05 01 51

3º BERNARDINO GALDINO DE SENA NETO 35 0 10 05 50

4° TÂNIA MARIA DE CARVALHO CÂMARA MONTE 35 0 10 03 48

5° FILIPE XIMENES PARENTE 40 0 07 0 47

6° MARIA CLEONEIDE SOARES 35 0 07 01 43
Legenda: A: Formação B: Professor EaD no ensino superior; C: Professor no ensino superior 
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presencial; D: Experiência em EaD; 

1.2. Consta no quadro abaixo o resultado final do processo seletivo para a vaga de Gestão 
do Moodle:

CLASS. NOME DO
CANDIDATO A B C D TOTAL

1° DÊNIS FREIRE LOPES NUNES 40 0 05 08 53
Legenda: A: Formação B: Professor EaD no ensino superior; C: Professor no ensino superior 
presencial; D: Experiência em EaD; 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. É de responsabilidade do candidato(a) manter seus dados atualizados junto à DEaD/
FUERN para fins de convocação.
2.2.Este processo seletivo tem validade de 02(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a partir da data de divulgação deste edital. 

Mossoró/RN, 08 de Julho de 2022.
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da DEaD/UERN 
Portaria Nº 1421/2021 - GP/UERN

Portaria-SEI Nº 254, de 07 de julho de 2022
DESIGNA OS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DO(A) CHEFE E SUBCHEFE, DO DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 
(DLV), DO CAMPUS AVANÇADO DE ASSU (CAA), DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE (UERN), PARA O BIÊNIO 2022-2024, CONFORME PARECER Nº 
1026/2022/UERN - AJUR/UERN - REITORIA.

A CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS (DLV), DO CAMPUS AVANÇADO 
DE ASSU (CAA), DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN), no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias e, conforme deliberação do Colegiado desse 
Departamento, em reuniões realizadas em 24 de fevereiro de 2022, e 01 de junho de 2022;
CONSIDERANDO a proximidade de encerramento do mandato dos atuais Chefe e Subchefe 
do Departamento de Letras Vernácula (DLV), do Campus Avançado de Assu (CAA);
CONSIDERANDO as Resoluções no 14/2020-CONSUNI e no 02/2021-CONSUNI;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir uma Comissão Eleitoral para dar início aos 
trâmites processuais para Eleição de Chefe e Subchefe do Departamento de Letras 
Vernáculas (DLV), do Campus Avançado de Assu (CAA);
CONSIDERANDO o parecer jurídico da AJUR N.º 1026/2022, constante no Processo n.º 
04410198.000098/2022-32;

RESOLVE:
Art. 1º –Designar os membros para compor a Comissão Eleitoral do processo de escolha 
de Chefe e Subchefe do Departamento de Letras Vernáculas (DLV), do Campus Avançado 
de Assu (CAA), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), para o biênio 
2022-2024, a saber:
I – Francisca Maria de Souza Ramos Lopes, indicada pela Associação dos Docentes da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN;
II – Augusto Lívio Nogueira de Morais, indicado pelo Sindicato dos Servidores Técnico-
Administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – SINTAUERN;
III – Raíssa da Silva Pereira, indicada pelo Diretório Central dos Estudantes – DCE;
IV – Guianezza Mescherichia de Góis Saraiva Meira e Maria da Conceição Silva Dantas 
Monteiro, indicadas pelo Colegiado do Departamento de Letras Vernáculas (DLV), do 
Campus Avançado de Assu (CAA), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte;
V – Jacineide Fernanda Dantas e Antônio Gomes Diniz, indicados pela Chefia do 
Departamento de Letras Vernáculas (DLV), do Campus Avançado de Assu (CAA).
Art. 2o – Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as Portarias-SEI Nº 200, de 03 de 
junho de 2022 e Nº 224, de 14 de junho de 202, como demais disposições contrárias.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Chefia do Departamento de Letras Vernáculas (DLV), do Campus Avançado de Assu (CAA), 
em 07 de julho de 2022.
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EXPEDIENTE
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