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FUERN

PRESIDÊNCIA

Portaria Nº 3409/2022-GP/FUERN
 
Concede Diárias

A Pró-Reitora de Administração, 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° 122/1994, de 30 de 
junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO os valores estipulados para o pagamento 
de diárias pelo Convênio n° 817434/2015-PROAP/CAPES/
FUERN, os valores estipulados para o pagamento de diária 
pelo, em conformidade com o Decreto nº 6.907, de 21 de 
julho de 2009 e com o Decreto nº 6.576, de 25 de setembro 
de 2008;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.117, de 11 de julho de 
2022, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito 
da administração federal direta, autárquica e fundacional;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo SEI n° 
04410243.000142/2022-11;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao professor Dr. Wellington Vieira Mendes, 
mat.: 06119-0, 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), valor unitário 
da diária R$ 300,90 (trezentos reais e noventa centavos), 
totalizando o valor R$ 752,25 (setecentos e cinquenta e dois 
reais e vinte e cinco centavos), referente à viagem Assu/RN 
x Pau dos Ferros/RN x Assu/RN, no período de 24 a 26 de 
outubro de 2022, com a finalidade de realizar atividades 
da disciplina Seminário de Tese I, componente obrigatório 
do PPGL, semestre 2022.2, a ser ministrada no Campus 
Avançado da UERN em Pau dos Ferros, em conformidade 
com o Edital nº 037/2022-PPGL/UERN, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 19 de outubro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3463/2022-GP/FUERN
Concede Diárias

A Pró-Reitora de Administração, 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° 122/1994, e revoga 
expressamente o Decreto n° 21.155, de 4 de maio de 2015.
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 

a concessão de diárias;
CONSIDERANDO os valores estipulados para o pagamento 
de diárias pelo Decreto nº 24.944/2020 e Portaria nº 
293/2020-GP/FUERN;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo SEI n° 
04410243.000138/2022-53.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a professora Dra. Maria Aparecida 
da Costa, mat.: 05329-5, 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), 
valor unitário da diária US$ 200,00 (duzentos dólares), 
totalizando o valor US$ 1.100,00 (mil e cem dólares), 
referente à viagem Pau dos Ferros/RN x Vigo/Espanha x 
Pau dos Ferros/RN, no período de 25 a 30 de outubro de 
2022, com a finalidade de apresentar a comunicação nas 
atividades da VII Conferência Internacional José Saramago 
da Universidade de Vigo, na cidade de Vigo (Galiza, 
Espanha) organizada pela I Cátedra Internacional José 
Saramago da Universidade de Vigo, conforme Proposta de 
Concessão de Diária.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 20 de outubro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3571/2022-GP/FUERN
Concede Diárias

A Pró-Reitora de Administração, 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° 122/1994, de 30 de 
junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO os valores estipulados para o pagamento 
de diárias pelo Convênio n° 817434/2015-PROAP/CAPES/
FUERN, os valores estipulados para o pagamento de diária 
em conformidade com o Decreto nº 6.907, de 21 de julho 
de 2009 e com o Decreto nº 6.576, de 25 de setembro de 
2008;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.117, de 11 de julho de 
2022, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito 
da administração federal direta, autárquica e fundacional;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo SEI n° 
04410243.000146/2022-08;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao professor Dr. Manoel Freire Rodrigues, 
mat.: 01822-8, 3 (três) diárias e 1/2 (meia), valor unitário 
da diária R$ 341,02 (trezentos e quarenta e um reais e dois 
centavos), totalizando o valor R$ 1.193,57 (mil cento e 
noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), referente 
à viagem Pau dos Ferros/RN x Natal/RN x Pau dos Ferros/
RN, no período de 16 a 19 de novembro de 2022, com a 
finalidade de realizar atividades no VII Congresso Regional 
Norte-Nordeste da ABRAPLIP, que acontecerá no campus 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, 
com apresentação do trabalho “Narrativa e processo social: 
o arcaico e o moderno em Usina, de José Lins do Rego”, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 24 de outubro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3604/2022-GP/FUERN
Concede Diárias

A Pró-Reitora de Administração, 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° 122/1994, de 30 de 
junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO os valores estipulados para o pagamento 
de diárias pelo Convênio n° 817434/2015-PROAP/CAPES/
FUERN, os valores estipulados para o pagamento de diária 
em conformidade com o Decreto nº 6.907, de 21 de julho 
de 2009 e com o Decreto nº 6.576, de 25 de setembro de 
2008;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.117, de 11 de julho de 
2022, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito 
da administração federal direta, autárquica e fundacional;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo SEI n° 
04410243.000145/2022-55;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a professora Dra. Renata Junqueira de 
Souza, mat.: 3910880, 5 (cinco) diárias e 1/2 (meia), valor 
unitário da diária R$ 300,90 (trezentos reais e noventa 
centavos), totalizando o valor R$ 1.654,95 (mil seiscentos 
e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 
referente à viagem Presidente Prudente/SP x Pau dos 
Ferros/RN x Presidente Prudente/SP, no período de 08 a 
13 de novembro de 2022, com a finalidade participar do 
V Seminário de Pesquisas do PROFLETRAS/UERN; ministrar 
a disciplina “Seminário Temático” englobando discentes 
do PROFLETRAS, PPGE e PPGL e participar de reunião com 
docentes dos PPGs para discussão de acerca dos editais de 
fomento à pesquisa e de encontro com pesquisadores da 
área da literatura e formação de leitores, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias.
Art. 2º . Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Em 26 de outubro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3753/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000609/2022-11,
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RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao Sr. Celso Donizete Locatel, Colaborador 
Externo, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 120,00 
(cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 60,00 
(sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-RN 
x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade de 
participar de Colóquio Temático do Departamento de 
Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17130942).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3754/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000610/2022-37,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Cícero Nilton Moreira da Silva, 
matrícula n° 03826-1, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Fortaleza-CE x Assu-RN 
x Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade 
de participar de Colóquio Temático do Departamento 
de Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17131484).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3755/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000611/2022-81, 

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao Sr. Edu Silvestre Albuquerque, 
Colaborador Externo, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 
60,00 (sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-
RN x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade 
de participar de Colóquio Temático do Departamento 
de Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17131910). 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3756/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000613/2022-71, 

RESOLVE:
Art. 1° Conceder à Sra Eugênia Maria Dantas, colaboradora 
externa, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 120,00 
(cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 60,00 
(sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-RN 
x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade de 
participar de Colóquio Temático do Departamento de 
Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17132673). 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3757/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000614/2022-15, 

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Jacimária Fonseca de 
Medeiros, matrícula n° 06079-8, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Pau 
dos Ferros-RN x Assu-RN x Pau dos Ferros-RN, no(s) dia(s) 
04/11/2022, com a finalidade de participar de Colóquio 
Temático do Departamento de Geografia do Campus de 
Assu, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias (id 17132868).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3758/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000615/2022-60, 

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao Sr. Francisco Fransualdo de Azevedo, 
Colaborador Externo, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 
60,00 (sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-
RN x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade 
de participar de Colóquio Temático do Departamento 
de Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17133110).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3759/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000617/2022-59,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder à Sra. Zuleide Maria Carvalho Lima, 
Colaboradora Externo, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 
60,00 (sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-
RN x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade 
de participar de Colóquio Temático do Departamento 
de Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17133220).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3760/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000616/2022-12,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao Sr. Rodrigo de Freitas Amorim, 
Colaborador Externo, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 
60,00 (sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-
RN x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade 
de participar de Colóquio Temático do Departamento 
de Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17133326).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3762/2022-GP/FUERN
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410050.001526/2022-19,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Abner Praxedes de Oliveira, 
matrícula n° 13238-1, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Assu-RN 
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x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 03/11/2022, com a finalidade de 
participar do Seminário de Ambientação Acadêmica no 
Campus Avançado de Assú (SAMBA), conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias (id 17133570).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 3763/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410050.001527/2022-63,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao servidor Frederico Vitoriano Dantas 
Pereira Dantas, matrícula n° 08280-5, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando 
o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Assu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
03/11/2022, com a finalidade de participar do Seminário 
de Ambientação Acadêmica no Campus Avançado de Assú 
(SAMBA), conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias (id 17133754).
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Em 01 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4109/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410156.000609/2022-11,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao agente colaborador Celso Donizete 
Locatel, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 120,00 
(cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 60,00 
(sessenta reais), referente à viagem Natal-RN x Assu-RN 
x Natal-RN, no(s) dia(s) 04/11/2022, com a finalidade de 
participar de Colóquio Temático do Departamento de 
Geografia do Campus de Assu, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 23 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4146/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 

a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410027.003143/2022-72,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Bianca Valente de 
Medeiros, matrícula n° 4540-3, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais), referente à viagem Mossoró-
RN x Assu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 24/11/2022, com a 
finalidade de realizar atendimento Psicossocial a servidores 
e participar de reunião administrativa com a Direção do 
Campus Avançado de Assu, conforme descrito na Proposta 
de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 25 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4148/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001654/2022-62,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Maríllia Gabrielly 
Dantas de Morais, matrícula nº 12780-9, 1/2 (meia) 
diária(s), no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), 
totalizando o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 29/11/2022, com a finalidade de participar 
do evento “Despertando para o mundo paralímpico”, no 
Campus Avançado de Pau dos Ferros, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 25 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4159/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001653/2022-18,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Erison Natécio 
da Costa Torres, matrícula nº 8704-1, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró-RN x Pau dos Ferros-RN x 
Mossoró-RN, no(s) dia(s) 29/11/2022, com a finalidade 
de participar do evento “Despertando para o mundo 
paralímpico”, no Campus Avançado de Pau dos Ferros, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 28 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4170/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001649/2022-50,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Katarine Andrade 
e Silva, matrícula nº 12289-0, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de 
R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN 
x Assú-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 29/11/2022, com a 
finalidade de realizar atendimento psicológico no Campus 
Avançado de Assú, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 28 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4184/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410027.003004/2022-49,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Luciana Souza 
da Silva, matrícula nº 8728-9, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 30/11/2022, com a finalidade de participar do 
III Encontro Presencial REGESP (Rede Estadual de Gestão 
de Pessoas)  - Discussão/treinamento/Tira-dúvidas sobre 
as fases da implantação do e-Social, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4185/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410027.003004/2022-49,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Nestor Gomes 
Duarte Junior, matrícula nº 8250-3, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 



JORNAL OFICIAL DA FUERN Mossoró,  08  de dezembro de 2022
Ano IV | Nº 263JOUERN

Agência  de Comunicação da UERNFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 4

reais), totalizando o valor de R$ 175,00 (cento e setenta 
e cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 30/11/2022, com a finalidade 
de participar do III Encontro Presencial REGESP (Rede 
Estadual de Gestão de Pessoas)  - Discussão/treinamento/
Tira-dúvidas sobre as fases da implantação do e-Social, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4186/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410002.005418/2022-91,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Cicilia Raquel Maia Leite, 
matrícula nº 4249-8, 2 (duas) diária(s), no valor unitário 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o valor de 
R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à viagem Mossoró-
RN x Curitiba-PR x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 30/11/2022 a 
03/12/2022, com a finalidade de participar do 68º Fórum 
de Reitores da ABRUEM, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSOR DOUTOR FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS 
NETO
VICE-REITOR DA UERN

Portaria Nº 4187/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410002.005418/2022-91,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Luziaria Firmino Machado 
Bezerra, matrícula nº 8819-6, 2 (duas) diária(s), no valor 
unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o 
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Curitiba-PR x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
30/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de participar 
do 68º Fórum de Reitores da ABRUEM, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSOR DOUTOR FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS 
NETO
VICE-REITOR DA UERN

Portaria Nº 4188/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 

de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001650/2022-84,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Lenna Indyara de 
Lima, matrícula nº 12780-9, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de 
R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN 
x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 01/12/2022, 
com a finalidade de prestar atendimentos para discentes 
do Campus Avançado de Pau dos Ferros, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4189/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001654/2022-62,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Jéssica de Fátima 
Viana, matrícula nº 12612-8, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando 
o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, no(s) 
dia(s) 29/11/2022, com a finalidade de participar do 
evento “Despertando para o mundo paralímpico”, no 
Campus Avançado de Pau dos Ferros, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4190/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410027.003161/2022-54,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Docente Isabel Cristina 
Amaral de Sousa Rosso Nelson, matrícula nº 12454-
0, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), totalizando o valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-
RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 29/11/2022, com a finalidade 
de participar de Reunião Administrativa com a Direção e 
Chefes dos Departamentos do Campus Avançado de Natal, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

 Em 29 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4191/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410050.001657/2022-04,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Jéssica de Fátima Viana, 
matrícula nº 12612-8, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando 
o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 30/11/2022, com a finalidade de participar de 
reunião na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação 
e da Assistência Social - SETHAS-RN, com o objetivo de 
tratar sobre parceria SETHAS/UERN, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4192/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410033.004216/2022-64,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Francisco Dantas de 
Medeiros Neto, matrícula nº 3821-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, no(s) 
dia(s) 05/12/2022, com a finalidade de participar da 
Sessão Solene de entrega da Medalha da Abolição 2022, 
concedida pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte - UERN, na Assembleia Legislativa do RN, conforme 
descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos 
autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4198/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
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04410002.005469/2022-12,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Cicilia Raquel Maia Leite, 
matrícula nº 4249-8, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais), referente à viagem Mossoró-
RN x Natal-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 05/12/2022, com 
a finalidade de participar da Sessão Solene de entrega da 
Medalha da Abolição 2022, concedida pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, na Assembleia 
Legislativa do RN, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4199/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410002.005469/2022-12,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Luziaria Firmino 
Machado Bezerra, matrícula nº 8819-6, 1/2 (meia) 
diária(s), no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 05/12/2022, com a finalidade de participar da 
Sessão Solene de entrega da Medalha da Abolição 2022, 
concedida pela Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte - UERN, na Assembleia Legislativa do RN, conforme 
descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos 
autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4201/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410023.006803/2022-15,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Fernanda Abreu de 
Oliveira, matrícula nº 12928-3, 1 (uma) diária(s), no valor 
unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Recife-PE x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 13 a 
15/12/2022, com a finalidade de participar do 35º Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Graduação, na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4211/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003132/2022-61,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Renatha Rebouças 
de Oliveira, matrícula nº 8719-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 
reais), totalizando o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e 
cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x 
Mossoró-RN, no(s) dia(s) 05/12/2022, com a finalidade de 
participar de realizar a solenidade de entrega da Medalha 
da Abolição, concedida pela Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte, na Assembleia Legislativa do RN, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4212/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003132/2022-61,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Laizy Cabral Miranda, 
matrícula nº 8750-5, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o 
valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente à 
viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
05/12/2022, com a finalidade de participar de realizar a 
solenidade de entrega da Medalha da Abolição, concedida 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
na Assembleia Legislativa do RN, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4213/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003132/2022-61,
 
RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Walterlin Silva Lopes, 
matrícula nº 997-1, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o 
valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente à 
viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
05/12/2022, com a finalidade de participar de realizar a 
solenidade de entrega da Medalha da Abolição, concedida 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
na Assembleia Legislativa do RN, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4214/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410007.003108/2022-91,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Alyssandny Francisco 
Matos Xavier, matrícula n° 8902-8, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o 
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
05/12/2022, com a finalidade de realizar visita técnica ao 
Campus de Pau dos Ferros em atendimento ao processo 
SEI 04410155.000031/2022-02, bem como visita prévia ao 
início da execução das obras do Contrato n. 167/2022 - 
processo SEI 04410007.001951/2022-33, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4215/2022-GP/FUERN 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410007.003108/2022-91,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Sanderson Aron 
Moura Gurgel Sinedino de Oliveira, matrícula n° 13243-8, 1/2 
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), 
totalizando o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 05/12/2022, com a finalidade de realizar visita 
técnica ao Campus de Pau dos Ferros em atendimento 
ao processo SEI 04410155.000031/2022-02, bem como 
visita prévia ao início da execução das obras do Contrato 
n. 167/2022 - processo SEI 04410007.001951/2022-33, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO
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Portaria Nº 4216/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410007.003108/2022-91,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Melissa Santos 
Vieira, matrícula n° 13168-7, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de 
R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-
RN x Pau dos Ferros-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
05/12/2022, com a finalidade de realizar visita técnica ao 
Campus de Pau dos Ferros em atendimento ao processo 
SEI 04410155.000031/2022-02, bem como visita prévia ao 
início da execução das obras do Contrato n. 167/2022 - 
processo SEI 04410007.001951/2022-33, conforme descrito 
na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 30 de novembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4222/2022-GP/FUERN 
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410023.006802/2022-62,
 
RESOLVE:
 
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Rosa Maria Rodrigues 
Lopes, matrícula nº 7978-2, 1 (uma) diária(s), no valor 
unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à viagem 
Mossoró-RN x Recife-PE x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 13 a 
15/12/2022, com a finalidade de participar do 35º Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Graduação, a ser realizado no 
dia 14 de dezembro de 2022, na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 01 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4223/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 30 de junho de 1994, e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes 
para a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410007.003111/2022-13,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Bruno Freitas de 
Paiva, matrícula n° 8883-8, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e 
cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 21/12/2022, com a finalidade 
de realizar Visita técnica ao Campus de Natal para 
elaboração de projeto em atendimento ao processo 
n. 04410158.001489/2022-41, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 01 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4224/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 
29.444, de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre 
as indenizações previstas no art. 57, I a III, da Lei 
Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes 
para a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410007.003111/2022-13,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Palloma Thayná 
Vieira, matrícula nº 12907-0, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 
reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x 
Mossoró-RN, no(s) dia(s) 21/12/2022, com a finalidade 
de realizar visita técnica ao Campus de Natal para 
elaboração de projeto em atendimento ao processo 
n. 04410158.001489/2022-41, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 01 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4229/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 
29.444, de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre 
as indenizações previstas no art. 57, I a III, da Lei 
Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, e dá 
outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes 
para a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410024.004894/2022-36,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Luís Flávio Batista, 
matrícula nº 4883-6, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 
40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN 
x Patu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com 
a finalidade de participar da solenidade de Colação 
de Grau no Campus da UERN em Patu/RN, operando 
equipamento de som, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 01 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4232/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410024.004906/2022-22,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Luís Flávio Batista, 
matrícula nº 4883-6, 1 (uma) diária(s), no valor unitário 
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o 
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, no(s) 
dia(s) 16 e 17/12/2022, com a finalidade de participar da 
solenidade de Colação de Grau no Campus da UERN em 
Natal-RN, operando equipamento de som, conforme 
descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos 
autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 01 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4236/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003451/2022-77,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Renatha Rebouças 
de Oliveira, matrícula nº 8719-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
totalizando o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Assu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
08/12/2022, com a finalidade de realizar a Solenidade de 
Colação de Grau no Campus Avançado de Assu, conforme 
descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos 
autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4237/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003451/2022-77,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Laizy Cabral Miranda, 
matrícula nº 8750-5, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Assu-RN 
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x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 08/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Assu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4238/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003451/2022-77,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Hayanna Morais Falcão, 
matrícula nº 8791-2, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Assu-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 08/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Assu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4239/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003451/2022-77,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Walterlin Silva Lopes, 
matrícula nº 997-1, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Assu-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 08/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Assu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4240/2022-GP/FUERN
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003132/2022-61,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, 
matrícula nº 8246-5, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando 
o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 
referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x Mossoró-RN, 
no(s) dia(s) 08/12/2022, com a finalidade de realizar visita 
técnica ao Campus Avançado de Natal para providências 
quanto à execução de serviços de manutenção predial, 
solicitado pela direção do Campus nos processos nºs 
04410158.001491/2022-10, 04410158.000877/2022-12, 
04410158.001131/2022-18 e 04410022.002122/2021-07, 
conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias 
presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4243/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003452/2022-11,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Renatha Rebouças 
de Oliveira, matrícula nº 8719-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
totalizando o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente 
à viagem Mossoró-RN x Patu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 
07/12/2022, com a finalidade de realizar a Solenidade de 
Colação de Grau no Campus Avançado de Patu, conforme 
descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos 
autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4244/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003452/2022-11,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Laizy Cabral Miranda, 
matrícula nº 8750-5, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Patu-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Patu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4246/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003452/2022-11,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Hayanna Morais Falcão, 
matrícula nº 8791-2, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Patu-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Patu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4247/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003452/2022-11,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Walterlin Silva Lopes, 
matrícula nº 997-1, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário 
de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R$ 40,00 
(quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN x Patu-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a finalidade 
de realizar a Solenidade de Colação de Grau no Campus 
Avançado de Patu, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4251/2022-GP/FUERN
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410005.003458/2022-78,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Williams Vicente 
da Silva, matrícula nº 12975-5, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
totalizando o valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 
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reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x 
Mossoró-RN, no(s) dia(s) 05/12/2022, com a finalidade de 
acompanhar o Vice-reitor da Uern à Solenidade de Entrega 
da Medalha da Abolição, na Assembleia Legislativa, em 
Natal, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4253/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410005.003467/2022-69,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNM Aline de Oliveira 
Linhares, matrícula n° 4897-6, 1/2 (meia) diária(s), no valor 
unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de 
R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-RN 
x Patu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a 
finalidade de realizar a cobertura jornalística e fotográfica 
da solenidade de Colação de Grau no Campus Avançado 
de Patu, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4254/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410005.003467/2022-69,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS João Moura Rocha 
Sobrinho, matrícula n° 12507-5, 1/2 (meia) diária(s), no 
valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor 
de R$ 40,00 (quarenta reais), referente à viagem Mossoró-
RN x Patu-RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a 
finalidade de realizar a cobertura jornalística e fotográfica 
da solenidade de Colação de Grau no Campus Avançado 
de Patu, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4255/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual 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.º 122, de 

30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria n° 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo n° 
04410038.006567/2022-60,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) TNS Antonio Thyago 
Teixeira Jales, matrícula n° 12611-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 07/12/2022, com a finalidade 
de realizar levantamento de demandas de manutenção 
predial, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4261/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes para 
a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410280.000488/2022-73,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Docente Antonia Maíra 
Emelly Cabral da Silva Vieira, matrícula nº 12769-8, 1/2 
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e 
vinte e cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-
RN x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 16/12/2022, com a finalidade 
de participar na condição de palestrante no I Colóquio 
dos Programas PIBID e Residência Pedagógica, realizado 
no IFRN, em Natal/RN, com objetivo de apresentar relatos 
de experiências desenvolvidos nos programas citados nas 
Instituições de Ensino Superior no Estado do Rio Grande 
do Norte, conforme descrito na Proposta de Concessão de 
Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4262/2022-GP/FUERN
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes 
para a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410279.000211/2022-80,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Docente Fábio Ricardo 
Silva Beserra, matrícula nº 5341-4, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN x 
Mossoró-RN, no(s) dia(s) 16/12/2022, com a finalidade de 
participar da Conferência: “O papel dos programas PIBID 
e PRP na formação de professores”, que visa apresentar 

relatos de experiências desenvolvidos nos programas 
citados nas Instituições de Ensino Superior no Estado do 
Rio Grande do Norte, conforme descrito na Proposta de 
Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 05 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4271/2022-GP/FUERN
 
Concede Diária.
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 29.444, 
de 7 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as indenizações 
previstas no art. 57, I a III, da Lei Complementar nº 122, de 
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 215/2022 - GP/
Fuern, de 10 de fevereiro de 2022, que delega poderes 
para a concessão de diárias;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 
04410011.003132/2022-61,
 
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ao(à) servidor(a) Antônio Thyago 
Teixeira Jales, matrícula nº 12611-0, 1/2 (meia) diária(s), 
no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais), totalizando o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Natal-RN 
x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 08/12/2022, com a finalidade 
de realizar visita técnica ao Campus Avançado de Natal 
para providências quanto à execução de serviços 
de manutenção predial, solicitado pela direção do 
Campus nos processos nºs 04410158.001491/2022-10, 
04410158.000877/2022-12, 04410158.001131/2022-
18 e 04410022.002122/2021-07, conforme descrito na 
Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.
 
Em 02 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA SIMONE GURGEL DE BRITO
PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 4286/2022-GP/FUERN 
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte - Fuern, no uso das suas atribuições 
legais e estatutárias,
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 
700/2022 que Institui o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Professores do Ensino Superior da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (Fuern) e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 60/2022 - 
CD, que Regulamenta a progressão docente no âmbito 
da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte; 
CONSIDERANDO a documentação contida no Processo 
SEI 04410205.004786/2022-35, em especial o Despacho 
do Setor de Cadastro da Diretoria de Pessoal - DP e o 
Relatório de Conformidade da Unidade de Controle 
Interno - UCI;
CONSIDERANDO que o(a) requerente completa o 
interstício temporal de 24 meses em Dezembro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão Funcional ao(à) servidor(a) 
docente Ronie Cleber de Souza, matrícula n° 4542-0, 
lotado(a) no Departamento de Economia do Campus 
Avançado de Pau dos Ferros, para PES309. 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 
Dezembro/2022.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN
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Portaria Nº 4287/2022-GP/FUERN
Concede Adicional de Incentivo por Ações de 
Capacitação

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern, no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO a documentação contida no Processo 
SEI 04410177.000456/2022-55, em especial o Parecer da 
Diretoria de Desenvolvimento Organizacional – DDO e 
o Relatório de Conformidade da Unidade de Controle 
Interno - UCI;
CONSIDERANDO o Art. 21 da Lei Complementar Estadual 
nº 699, de 24 de março de 2022;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 54/2022 – CD/
Fuern, que dispõe sobre a regulamentação do Adicional de 
Incentivo por Capacitação - AIC para os servidores técnico-
administrativos da Fundação Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte - Fuern.

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Adicional de Incentivo por Ações de 
Capacitação ao(à) servidor(a) Vanessa Nascimento 
Sobral Leão, matrícula nº 08847-1, com o seguinte 
enquadramento:

CARGO CLASSE/
NÍVEL

TÍTULOS CON-
SIDERADOS

INÍCIO DA 
VIGÊNCIA

Agente 
Técnico 

Adminis-
trativo

B-06 Graduação Novem-
bro/2022

Art. 2° A presente concessão corresponde ao período de 02 
(dois) anos, compreendidos entre 1º/11/2022 a 31/10/2024.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º/11/2022.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 4288/2022-GP/FUERN 
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern,  no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 
700/2022 que Institui o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Professores do Ensino Superior da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fuern) e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 60/2022 - CD, 
que Regulamenta a progressão docente no âmbito da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; 
CONSIDERANDO a documentação contida no Processo SEI 
04410200.000194/2022-94, em especial o Despacho do 
Setor de Cadastro da Diretoria de Pessoal - DP e o Relatório 
de Conformidade da Unidade de Controle Interno - UCI;
CONSIDERANDO que o(a) requerente completa o interstício 
temporal de 24 meses em setembro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão Funcional ao(à) servidor(a) 
docente Naligia Maria Bezerra Lopes, matrícula n° 8023-
3, lotado(a) no Departamento de Educação – Campus 
Avançado de  Assu, para PES207. 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º/10/2022.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria N° 4289/2022-GP/FUERN.
Designa Secretário(a) de Unidade Universitária.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - Fuern,  no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 
04410170.000376/2022-60-Sei, que informa a permanência 
do(a) servidor(a) Adriano de Souza Carlos, matrícula 12598-
9, na função de Secretário(a) da Faculdade de Ciências 
Econômicas e pede providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 59/2022 - CD, 
de 1º de setembro de 2022, que define as nomenclaturas, 
as atribuições e os quantitativos dos Cargos Comissionados 
e das Funções Gratificadas da Fuern e institui os seus 
organogramas, revogando as Resoluções nº 06/2012-CD, 
30/2014-CD, 5/2015-CD e 03/2016-CD;

RESOLVE:
Art. 1° Designar o(a) servidor(a) Adriano de Souza Carlos, 
matrícula 12598-9, ocupante do cargo de Técnico de Nível 
Superior, lotado(a) na Direção da Faculdade de Ciências 
Econômicas, para função de secretário(a) da Faculdade de 
Ciências Econômicas - FACEM;
Art. 2º Conceder, na forma do Art. 1º, Parágrafo 1º, Inciso I, 
da Resolução nº 59/2022 – CD, de 1º de setembro de 2022 
(Anexo 1, Quadro 2, Ítem 42), Função Gratificada – FG3.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à  1º de novembro de 
2022.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 381/2018 - GR/UERN.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 4290/2022-GP/FUERN 
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern, no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 
700/2022 que Institui o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Professores do Ensino Superior da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fuern) e dá outras providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 60/2022 - CD, 
que Regulamenta a progressão docente no âmbito da 
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; 
CONSIDERANDO a documentação contida no Processo SEI 
04410213.000119/2022-84, em especial o Despacho do 
Setor de Cadastro da Diretoria de Pessoal - DP e o Relatório 
de Conformidade da Unidade de Controle Interno - UCI;
CONSIDERANDO que o(a) requerente completa o interstício 
temporal de 24 meses em junho de 2022,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Progressão Funcional ao(à) servidor(a) 
docente Dulcian Medeiros de Azevedo, matrícula n° 5417-
8, lotado(a) no Departamento de Enfermagem – Campus 
Avançados de Caicó, para PES308. 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º/06/2022.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria Nº 4291/2022-GP/FUERN 
Concede Adicional de Incentivo por Ações de 
Capacitação

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern, no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO a documentação contida no Processo 
SEI 04410177.000456/2022-55, em especial o Parecer da 
Diretoria de Desenvolvimento Organizacional – DDO e 
o Relatório de Conformidade da Unidade de Controle 
Interno - UCI;
CONSIDERANDO o Art. 21 da Lei Complementar Estadual 
nº 699, de 24 de março de 2022;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 54/2022 – CD/

Fuern, que dispõe sobre a regulamentação do Adicional de 
Incentivo por Capacitação - AIC para os servidores técnico-
administrativos da Fundação Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – Fuern,

RESOLVE:
Art. 1° Conceder Adicional de Incentivo por Ações de 
Capacitação ao(à) servidor(a) Cícero Souza de Paiva, 
matrícula nº 13402-3, com o seguinte enquadramento:

CARGO CLASSE/
NÍVEL

TÍTULOS CON-
SIDERADOS

INÍCIO DA 
VIGÊNCIA

Agente 
Técnico 

Adminis-
trativo

A-01 Graduação Novem-
bro/2022

Art. 2° A presente concessão corresponde ao período de 02 
(dois) anos compreendidos entre 1º/11/2022 a 31/10/2024.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º/11/2022.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

Portaria N° 4292/2022-GP/FUERN.
Designa Secretário(a) de Unidade Universitária.

A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte - Fuern, no uso das suas atribuições legais 
e estatutárias,
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 
04410172.000316/2022-27-Sei que informa a permanência 
do(a) servidor(a) Rodrigo Vidal de Moura, matrícula nº 
08185-0, na função de Secretário(a) da Faculdade de 
Ciências Naturais - Fanat e pede providências;
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 59/2022 - CD, 
de 01 de setembro de 2022, que define as nomenclaturas, 
as atribuições e os quantitativos dos Cargos Comissionados 
e das Funções Gratificadas da Fuern e institui os seus 
organogramas, revogando as Resoluções nº 06/2012-CD, 
30/2014-CD, 5/2015-CD e 03/2016-CD,

RESOLVE:
Art. 1° Designar o(a) servidor(a) Rodrigo Vidal de Moura, 
matrícula nº 08185-0, ocupante do cargo de Técnico 
de Nível Superior, lotado(a) na Direção da Faculdade 
de Ciências Naturais, para função de secretário(a) da 
Faculdade de Ciências Naturais – Fanat.
Art. 2º Conceder, na forma do Art. 1º, Parágrafo 1º, Inciso I, 
da Resolução nº 59/2022 – CD, de 1º de setembro de 2022 
(Anexo 1, Quadro 2, Ítem 42), Função Gratificada – FG3.
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à 1º de novembro de 
2022.
Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 675/2017 – GR/UERN.

Em 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE
PRESIDENTE DA FUERN

LICITAÇÕES, CONTRATOS E 
CONVÊNIOS

Decisão. 
A Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, no uso de suas atribuições estatutárias, 
homologa o Parecer nº 1913/2022, Id nº 17630188, bem 
como o Parecer nº 1915/2022, Id nº 17631307, ambos da 
Assessoria Jurídica- AJUR, decidindo, na conformidade dos 
termos destes, pela:
1. Aplicação da sanção do tipo MULTA de 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado, consoante previsão 
do Item ii, 2 da cláusula 21.2. do Termo de Referência à 
empresa BST7 ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA;
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2. Aplicação da sanção do tipo MULTA de 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado, consoante previsão 
do Item ii, 2 da cláusula 21.2. do Termo de Referência à 
empresa ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
LTDA. Devolvam-se os autos à Superintendência de Obras e 
Engenharia para a adoção das providências cabíveis.
Publique-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Mossoró, 07 de dezembro de 2022.
PROFESSORA DOUTORA CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE, 
PRESIDENTE DA FUERN.

Ato de Designação Nº 264/2022 – 
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 
2065/2022-GP/FUERN (ID 15690737), publicada no Jornal 
Oficial da UERN, edição de 03 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO a exigência legal de 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 140/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa ACF CONSTRUÇÕES 
& EMPREENDIMENTOS LTDA, o qual tem como objeto 
a contratação de empresa para realização de obras 
referentes à construção do edifício do Núcleo Tecnológico 
de Engenharia de Software - NTES, nos termos do Processo 
SEI Nº 04410007.000568/2022-68;

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Osmídio Dantas Cavalcante 
Neto Segundo, matrícula nº 4927-1, 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) Alyssandny Francisco Matos 
Xavier, matrícula nº 8902-8, como Gestor(a) Suplente do 
Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Raphaelle de Carvalho Gurgel, 
matrícula nº 12.794-9, como Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado(a) para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da Instituição;
d) Designar o(a) servidor(a) Alyssandny Francisco Matos 
Xavier, matrícula nº 8902-8, 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.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 

acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró-RN, 20 de outubro de 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 265/2022 – 
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 
02065/2022-GP/FUERN (ID 15690737), publicada no Jornal 
Oficial da UERN, edição de 03 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO a exigência legal de 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 141/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa BV AMBIENTAL LTDA, o qual tem 
como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, dos serviços de recepcionista, 
jardinagem, serviços de limpeza e conservação, 
copeiragem, com fornecimento de insumos, equipamentos 
e ferramentas necessários a serem executados nos Campi 
de Assu, Caicó, Pau dos Ferros e Natal, nos termos do 
Processo SEI Nº 04410035.001514/2022-82;

RESOLVE
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como cGestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Diego Allan Pinto de Abreu, 
matrícula nº 08221-0, como Gestor(a) Suplente do 
Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre 
de Medeiros, matrícula nº 12.902-0, 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)(es) Diego Alves Martins 
Malveira, matrícula nº 12.810-4, como Fiscal Setorial/
Representante da Administração do Campus de Assu-RN; 
Flávio Dantas, matrícula nº 13.056-7, como Fiscal Setorial/
Representante da Administração do Campus de Caicó-RN; 
Débora Katiene Pinheiro Sizenando, matrícula nº 08925-7, 
como Fiscal Setorial/Representante da Administração do 
Campus de Pau dos Ferros-RN; Erinaldo de Souza Medeiros, 
matrícula nº 08928-1, como Fiscal Setorial/Representante 
da Administração do Campus de Natal-RN, podendo, em 
caso de ausência, serem substituído(a)(s) por outro(a)(s) 
servidor(a)(s) lotado(a)(s) nos referidos Campi, que estejam 
acompanhando in loco a prestação do serviço.
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 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, 21 de outubro de 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 266/2022 – 
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 
02065/2022-GP/FUERN (ID 15690737), publicada no Jornal 
Oficial da UERN, edição de 03 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO a exigência legal de 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 142/2022, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa LÍDER EIRELI, o qual tem 
como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, dos serviços de jardinagem, 
serviços de limpeza e conservação, copeiragem, com 
fornecimento de insumos, equipamentos e ferramentas 
necessários a serem executados no Campus de Patu, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410035.001514/2022-82; 

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como cGestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Diego Allan Pinto de Abreu, 
matrícula nº 08221-0, como Gestor(a) Suplente do 
Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre 
de Medeiros, matrícula nº 12.902-0, 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) servidor(a) Genival Tomaz de Medeiros, 
matrícula nº 01001-4, como Fiscal Técnico(a) do Campus 
de Patu-RN, 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 
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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 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, 21 de outubro de 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 267/2022 – 
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 
02065/2022-GP/FUERN (ID 15690737), publicada no Jornal 
Oficial da UERN, edição de 03 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO a exigência legal de 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 143/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
MÃO DE OBRA – EIRELI, o qual tem como objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação, de forma contínua, 
dos serviços de supervisor/encarregado, recepcionaista, 
jardinagem, serviços de limpeza e conservação, copeiragem, 
com fornecimento de insumos, equipamentos e ferramentas 
necessários a serem executados no Campus de Mossoró, nos 
termos do Processo SEI Nº 04410035.001514/2022-82; 

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 

nº 08246-5, como cGestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Diego Allan Pinto de Abreu, 
matrícula nº 08221-0, como Gestor(a) Suplente do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre 
de Medeiros, matrícula nº 12.902-0, 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) servidor(a) Rodrigo Guerra Benevides, 
matrícula nº 08219-8, 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 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 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, 21 de outubro de 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 269/2022 – 
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 
2065/2022-GP/FUERN (ID 15690737), publicada no Jornal 
Oficial da UERN, edição de 03 de agosto de 2022;
CONSIDERANDO a exigência legal de 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 008/2018, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA 
DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP, o qual tem como objeto 
a prestação de serviços de implantação e operação 
de sistema informatizado de controle e aquisição de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes 
à frota da FUERN, nos termos do Processo SEI n° 
04410037.001205/2020-21;

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como Gestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre de 
Medeiros, matrícula nº 12.902-0, como Gestor(a) Suplente do 
Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Rafael Adolfo de Araújo Amorim, 
matrícula nº 12.760-4, como Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da instituição;
d) Designar o(a) servidor(a) Paulo Eduardo Gomes Oliveira, 
matrícula nº 12.787-6, como Fiscal Técnico(a), podendo 
ser substituído(a) por qualquer servidor(a) previamente 
designado para Fiscalização Técnica de outro contrato da 
instituição ou ainda por servidor que esteja acompanhando 
in loco a prestação do serviço.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a coordenação e 
supervisão das atividades relacionadas à Fiscalização Técnica, 
Administrativa, Setorial e pelo público usuário, bem como 
pelo atesto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de serviço;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Administrativo compete a execução dos 
aspectos administrativos/burocráticos dos contratos e dos 
serviços, com o acompanhamento do saldo de contrato, 
verificação de conformidade dos valores dos serviços 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, elaboração e 
preenchimento de relatórios e planilhas, bem como 
verificação de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
quando for o caso;
IV – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento in 
loco dos serviços, com o objetivo de mensurar e avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 
podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do público usuário;
V – Ao(à) Fiscal Setorial compete a realização de tarefas 
de fiscalização técnica, com o acompanhamento in loco 
da execução do contrato em unidades descentralizadas, 
inclusive em outras cidades-sede.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais acima 
elencadas não são exaustivas, devendo ser observado o que 
prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos correlatos 
sobre o assunto.
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró-RN, 27 de outubro de 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 270/2022 – 
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 
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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 003/2022, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE MÃO DE OBRA – EIRELI, o qual tem como objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviço de 
motoristas terceirizados no âmbito da FUERN, nos termos 
do Processo SEI Nº 04410039.001304/2021-73;

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como Gestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre de 
Medeiros, matrícula nº 12.902-0, como Gestor(a) Suplente 
do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Rafael Adolfo de Araújo Amorim, 
matrícula nº 12.760-4, como Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado(a) para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da Instituição;
d) Designar o(a) servidor(a) Paulo Eduardo Gomes Oliveira, 
matrícula nº 12.787-6, 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;
e) Designar os servidores Júlio César Fernandes de 
Medeiros, matrícula nº 11.014-0, como Fiscal Setorial do 
Campus de Natal-RN; Ivan Tiago Fonseca Oliveira, matrícula 
nº 08116-7, como Fiscal Setorial do Campus de Assu-RN;  
Krysplus Sanchuan Oliveira Paiva, matrícula nº 11.348-
4, como Fiscal Setorial do Campus de Pau dos Ferros-RN, 
e Ranison Carlos Godeiro, matrícula nº 08268-6, como 
Fiscal Setorial do Campus de Patu-RN, podendo, em caso 
de ausência, serem substituídos por outro(a) servidor(a) 
lotado(a) no referido Campus, que esteja acompanhando 
in loco a prestação do serviço.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à Fiscalização 
Técnica, Administrativa, Setorial e pelo público usuário, 
bem como pelo atesto da Nota Fiscal/Fatura de prestação 
de serviço;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete 
substituir o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e 
impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Administrativo compete a execução dos 
aspectos administrativos/burocráticos dos contratos 
e dos serviços, com o acompanhamento do saldo de 
contrato, verificação de conformidade dos valores dos 
serviços faturados, abertura dos processos de despesa, 
acréscimos, supressões, prorrogações, reajustes, 
repactuações, ocorrências, penalidades, rescisões, 
elaboração e preenchimento de relatórios e planilhas, bem 
como verificação de questões fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, quando for o caso;
IV – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento in 
loco dos serviços, com o objetivo de mensurar e avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 
podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do público 
usuário;
V – Ao(à) Fiscal Setorial compete a realização de tarefas 
de fiscalização técnica, com o acompanhamento in loco 
da execução do contrato em unidades descentralizadas, 
inclusive em outras cidades-sede.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 
acima elencadas não são exaustivas, devendo ser 
observado o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos 
Normativos correlatos sobre o assunto.
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró-RN, 27 de outubro de 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 271/2022 – 
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 004/2020, celebrado entre 
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE e a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO 
LTDA, o qual tem como objeto a prestação de serviços 
de implantação, intermediação e administração de um 
sistema informatizado e integrado, com utilização de 
cartão magnético ou micro processado, ou outra tecnologia 
similar, de gerenciamento para aquisição de combustíveis 
(gasolina, álcool e óleo diesel) e troca de óleo, com vistas 
a abastecimento dos veículos oficiais (automóveis tipo 
passeio e pick-ups) que compõem a frota da FUERN, nos 
termos do Processo SEI n° 04410160.000350/2020-79;

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como Gestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre de 
Medeiros, matrícula nº 12.902-0, como Gestor(a) Suplente 
do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Rafael Adolfo de Araújo Amorim, 
matrícula nº 12.760-4, como Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da instituição;
d) Designar o(a) servidor(a) Paulo Eduardo Gomes Oliveira, 
matrícula nº 12.787-6, como Fiscal Técnico(a), podendo 
ser substituído(a) por qualquer servidor(a) previamente 
designado para Fiscalização Técnica de outro contrato da 
instituição ou ainda por servidor que esteja acompanhando 
in loco a prestação do serviço.
I – Ao(à) Gestor(a) do Contrato compete a coordenação 
e supervisão das atividades relacionadas à Fiscalização 
Técnica, Administrativa, Setorial e pelo público usuário, bem 
como pelo atesto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de 
serviço;
II – Ao(à) Gestor(a) Suplente do Contrato compete substituir 
o(a) Gestor(a) do Contrato em sua ausência e impedimento;
III – Ao(à) Fiscal Administrativo compete a execução dos 
aspectos administrativos/burocráticos dos contratos e dos 
serviços, com o acompanhamento do saldo de contrato, 
verificação de conformidade dos valores dos serviços 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, elaboração e 
preenchimento de relatórios e planilhas, bem como 
verificação de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
quando for o caso;
IV – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento in 
loco dos serviços, com o objetivo de mensurar e avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 
podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do público 
usuário;
V – Ao(à) Fiscal Setorial compete a realização de tarefas 
de fiscalização técnica, com o acompanhamento in loco 
da execução do contrato em unidades descentralizadas, 
inclusive em outras cidades-sede.
As descrições das atribuições dos Gestores(as) e Fiscais 

acima elencadas não são exaustivas, devendo ser observado 
o que prevê a Lei Nº 8.666/93 e demais Atos Normativos 
correlatos sobre o assunto.
Juntem-se cópias do presente Ato de Designação aos 
respectivos processos de pagamento.
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Mossoró-RN, 27 de outubro de 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 272/2022 – 
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 050/2018, celebrado 
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE e a empresa AGÊNCIA AEROTUR 
LTDA, o qual tem como objeto a prestação de serviço de 
agenciamento de hospedagem em hotéis para atender 
às demandas da FUERN, nos termos do Processo SEI Nº 
04410037.001224/2020-57;

RESOLVE:
a) Designar o(a) servidor(a) Maria Nilza Batista Luz, matrícula 
nº 08246-5, como Gestor(a) do Contrato, podendo, em sua 
ausência, ser substituído(a) pelo(a) Gestor(a) Suplente do 
mesmo contrato;
b) Designar o(a) servidor(a) Nayara Glenda Vidal Padre de 
Medeiros, matrícula nº 12.902-0, como Gestor(a) Suplente 
do Contrato;
c) Designar o(a) servidor(a) Iluska Larissa Leite Linhares, 
matrícula nº 13.181-4, como Fiscal Administrativo(a), 
podendo, em sua ausência, ser substituído(a) por qualquer 
servidor(a) previamente designado(a) para Fiscalização 
Administrativa de outro contrato da Instituição;
d) Designar o(a) servidor(a) Iluska Larissa Leite Linhares, 
matrícula nº 13.181-4, 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 compete a execução dos 
aspectos administrativos/burocráticos dos contratos e dos 
serviços, com o acompanhamento do saldo de contrato, 
verificação de conformidade dos valores dos serviços 
faturados, abertura dos processos de despesa, acréscimos, 
supressões, prorrogações, reajustes, repactuações, 
ocorrências, penalidades, rescisões, elaboração e 
preenchimento de relatórios e planilhas, bem como 
verificação de questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
quando for o caso;
IV – Ao(à) Fiscal Técnico compete o acompanhamento in 
loco dos serviços, com o objetivo de mensurar e avaliar a 
execução do objeto nos moldes contratados e aferir se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 
serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis 
mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, 
podendo ser auxiliado(a) pela fiscalização do público 
usuário;
V – Ao(à) Fiscal Setorial compete a realização de tarefas 
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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, 27 de outubro de 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

UERN

PROEG

Edital Nº 175/2022 – PROEG
Dispõe sobre a oferta de disciplina em caráter especial, 
na forma de Disciplina de Férias.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
com base no Regulamento dos Cursos de Graduação da 
UERN, aprovado pela Resolução N° 26/2017 – CONSEPE, 
torna público, pelo presente Edital, os procedimentos 
e o cronograma pertinentes a oferta de componentes 
curriculares em caráter especial, na forma de Disciplinas de 
Férias.

1 - DA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES EM 
CARÁTER ESPECIAL NA FORMA DE DISCIPLINAS DE FÉRIAS
1.1 A oferta de componentes curriculares em caráter especial 
na forma de Disciplinas de Férias é tratada nos artigos 115, 
116 e 117 do Regulamento dos Cursos de Graduação da 
UERN (aprovado pela Resolução N° 26/2017 – CONSEPE).
1.2 As Disciplinas de Férias serão ofertadas durante as férias 
coletivas dos docentes no período de 02 a 27 de janeiro de 
2023.
1.3 As ofertas de Disciplinas de Férias destinam-se aos 
discentes que necessitam realizar  nivelamento do fluxo 
curricular e/ou cursar componente de matriz que esteja em 
processo de extinção, por ocasião de mudança curricular.

2 – DOS REQUISITOS
2.1 Cada aluno poderá obter matrícula em apenas uma 
disciplina especial de férias.
2.2 O número de aulas por disciplina não deverá exceder o 
limite de 4 (quatro) horas/aula, por turno, e 8 (oito) horas /
aula por dia.
2.3 O número de alunos por turma deve ser igual ou superior 
a 10% (dez por cento) do número de vagas iniciais ofertadas 
pelo curso.
2.4 A carga horária total da disciplina não pode ser superior 
a 120 (cento e vinte) horas/aula.
2.5 Os componentes Estágio Curricular Supervisionado e 
Trabalho de Conclusão de Curso não poderão ser ofertados 
na forma de Disciplina de Férias.
2.6 O componente curricular não poderá estar sendo 
ofertado no semestre letivo 2022.2.

3 -  DOS PROCEDIMENTOS
3.1 A solicitação de componente curricular em caráter 
especial na forma de Disciplina de Férias poderá ser efetuada 
por discente(s), Orientador Acadêmico ou Coordenador de 
Curso/Chefe de Departamento Acadêmico.
3.1.1 Caso a solicitação seja realizada pelo Orientador 
Acadêmico ou pelo Coordenador de Curso/Chefe de 
Departamento Acadêmico, esta deverá contar com a 
anuência expressa dos discentes.

3.2  O(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar requerimento 
junto à Unidade Universitária, para formalização do processo, 
o qual será encaminhado ao Departamento Acadêmico para 
que sejam tomadas as medidas necessárias, conforme artigo 
122 do Regulamento do Curso de Graduação - RESOLUÇÃO 
Nº 26/2017 - CONSEPE. 
3.3 Caso o número de interessados ultrapasse o número de 
vagas ofertadas para o componente, a  ocupação das vagas 
deverá levar em consideração os seguintes critérios de 
desempate na ordem adiante apresentada: 
3.3.1 Discentes do mesmo campus, curso, turno e matriz;
I - Discentes do mesmo campus, curso, turno e matriz com 
maior percentual de integralização da matriz curricular;
II - Discentes do mesmo  campus, curso, turno e matriz com 
maior Índice de Rendimento Acadêmico - IRA;
3.3.2  Discentes de outros cursos;
I - Discentes de outros cursos com maior percentual de 
integralização da matriz curricular;
II -  Discentes de outros cursos com maior Índice de 
Rendimento Acadêmico - IRA;
3.3.3 Discentes do mesmo campus, curso, turno e matriz tem 
prioridade sobre discentes de outros cursos.
3.4. A Orientação Acadêmica emitirá parecer, em 
observância aos requisitos estabelecidos no item 3.3 deste 
edital e no Regulamento de Cursos de Graduação da UERN 
(aprovado pela Resolução N° 26/2017 – CONSEPE), para 
oferta de disciplina em caráter especial.
3.5. O Departamento Acadêmico responsável pela oferta da 
disciplina deverá, em Plenária Departamental, posicionar-se 
quanto à disponibilidade do docente e exequibilidade da 
oferta conforme estabelecido no Regulamento de Cursos de 
Graduação da UERN (aprovado pela Resolução N° 26/2017 
– CONSEPE);
3.6. Deferido o processo pelo Departamento Acadêmico, o 
docente responsável deverá elaborar o Programa Geral do 
Componente Curricular e o cronograma de atividades e 
cadastrá-los na Plataforma Íntegra.
3.7. Após o deferimento do processo, o Departamento 
Acadêmico o encaminhará à PROEG, via SEI - Sistema 
Eletrônico de Informações, com as informações do(s) 
componente(s), do(s) docente(s) e a pré-matrícula dos 
discentes para o cadastro junto ao SAE - Sistema Acadêmico 
de Ensino.

4 – DO CRONOGRAMA
4.1. As datas e os períodos correspondentes às atividades 
referentes à oferta de componentes curriculares em caráter 
especial, na forma de Disciplinas de Férias, constam no 
anexo único deste edital.

5 – DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS
5.1 Em caso de dúvidas sobre os procedimentos deste edital, 
os discentes devem procurar a orientação acadêmica do seu 
curso.
5.2 Para quaisquer outros esclarecimentos, os 
Departamentos e Unidades Acadêmicas poderão 
encaminhar e-mail para sae.proeg@uern.br ou entrar em 
contato pelo chat sae.proeg@uern.br . 
5.3 Os casos omissos em relação aos procedimentos e prazos 
de oferta dos componentes curriculares em caráter especial, 
na forma de Disciplinas de Férias, serão decididos pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG. 

Mossoró-RN, 08 de dezembro de 2022.
Profa. Ma. Fernanda Abreu de Oliveira
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

1  ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 175/2022 – PROEG

DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA E PROCEDIMENTOS 
PARA O CADASTRO DA OFERTA DE COMPONENTES 
CURRICULARES EM CARÁTER ESPECIAL, NA FORMA DE 
DISCIPLINA DE FÉRIAS.

DATAS/
PERÍODOS ATIVIDADE

15/12/2022
Prazo máximo para solicitação de oferta de 
curso de férias nas Unidades Universitárias (Fa-
culdades) para o semestre letivo especial 2022. 

19/12/2022
Prazo máximo para envio via SEI das solicitações 
de oferta do(s) componente(s), do(s) docente(s) 
e matrícula dos alunos para a PROEG

20 a 
23/12/2022

Período para cadastro no SAE, pela PROEG, do(s) 
componente(s), docente(s) e pré-matrículas dos 
discentes para os cursos de férias do semestre 
letivo especial 2022.

02/01/2023 Início das aulas dos cursos de férias do semestre 
especial 2022.

27/01/2023 Término das aulas dos cursos de férias do 
semestre especial 2022.

31/01/2023
Último dia para edição de notas/faltas dos 
cursos de férias do semestre especial 2022 pelos 
docentes.

Último dia para edição de notas/faltas dos cursos de férias 
do semestre especial 2022 pelos docentes.

PROGEP

Edital N° 009/2022–PROGEP/UERN 
- Convocação-002
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 a autorização do TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE GESTÃO Nº 003/2022–PROC-GRC  (16752811) entre 
Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande 
do Norte e a Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte com fundamento no artigo 122 da Lei Complementar 
nº 464/2012, bem como no artigo 351 e seguintes da 
Resolução nº 009/2012-TCE/RN;
CONSIDERANDO o Parecer nº 1710/2022 (16986249) 
da Assessoria Jurídica da UERN no Processo SEI n° 
04410027.002750/2022-15, no qual opina positivamente 
sobre a possibilidade de expedição de edital de contratação 
temporária de servidores  (professores temporários) no 
âmbito UERN por meio do Edital nº 009/2022–PROGEP/
UERN;
CONSIDERANDO a vigência do Edital nº 009/2022–PROGEP/
UERN, a publicação do Resultado Final no dia 24/11/2022;
CONSIDERANDO as  necessidades apontadas  e 
a  solicitação  do  Departamento de Gestão Ambiental  do 
Campus de Mossoró  no Memorando nº 132 (16274952), 
no Memorando nº 159 (16785300) e  no  Formulário 
(16791041)  no  Processo SEI nº  04410178.000875/2022-
87  para realização de um novo processo seletivo  para 
contratação de professor temporário;
CONSIDERANDO que não foi possível a contratação 
do candidato convocado anteriormente, Geovan Figueirêdo 
de Sá Filho, conforme os autos do Processo SEI nº 
04410058.001905/2022-39;
CONSIDERANDO as  necessidades apontadas  e 
a solicitação do Departamento de Matemática e Estatística do 
Campus de Mossoró  no Memorando nº 148  (16274155), 
Memorando nº 167 (16786995) e  no  Formulário 
(16787680)  no  Processo SEI nº  04410187.000227/2022-
11  para realização de um novo processo seletivo  para 
contratação de professor temporário;
CONSIDERANDO que não foi possível a contratação dos 
candidatos convocados anteriormente, Sabrina Loiola 
de Morais (2ª colocada),  Nallyson Tiago Pereira da Costa 
(3° colocado) e  Pablo Rodrigo Peixoto de Medeiros (4° 
colocado), pois requereram final de fila,  conforme os 
autos dos Processos SEI nº 04410058.001898/2022-75, 
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04410058.001895/2022-31, 04410058.001897/2022-21, 
respectivamente; 
CONSIDERANDO a autorização da PROGEP para os referidos 
Departamentos no Despacho nº 16967627 no Processo SEI nº 
04410027.002750/2022-15 para contratação de professores 
temporários com base no Termo de Ajustamento de Gestão 
nº 003/2022–PROC-GRC;
CONSIDERANDO que todos os trâmites da seleção 
simplificada regida pelo Edital nº 009/2022–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: 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° 
009/2022–PROGEP/UERN, respeitando-se a legislação 
vigente, o Termo de Ajustamento de Gestão nº 003/2022–
PROC-GRC 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 
12/12/2022.
2.2 O(a) candidato que não enviar toda a documentação no 
prazo do item 2.1 ou que 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° 
009/2022–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) para assinatura do contrato e apresentação dos 
documentos originais até o dia 14/12/2022, 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):
1) CAMPUS DE MOSSORÓ/RN
CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Gestão 
Ambiental
EDITAL: Edital n° 009/2022–PROGEP/UERN
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Meio Ambiente e Redes Sociais; Perícia 

ambiental; Gestão ambiental urbana; Gestão dos recursos 
naturais; Recuperação de áreas degradadas
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 01/20h
CONVOCADO(A): Marta Vick Postai Neta
CLASSIFICAÇÃO: 2º
 
CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Matemática 
e Estatística
EDITAL: Edital n° 009/2022–PROGEP/UERN
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Matemática
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 05/40h
CONVOCADO(A): Flaviana Moreira de Souza Amorim
CLASSIFICAÇÃO: 6º
 
CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Matemática 
e Estatística
EDITAL: Edital n° 009/2022–PROGEP/UERN
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Matemática
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 05/40h
CONVOCADO(A): Alderi Segundo de Lima Júnior
CLASSIFICAÇÃO: 7º
 
CURSO/UNIDADE: Mossoró, Departamento de Matemática 
e Estatística
EDITAL: Edital n° 009/2022–PROGEP/UERN
FUNÇÃO: Professor Temporário do Ensino Superior
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Matemática
Nº DE VAGAS/REGIME DE TRABALHO: 05/40h
CONVOCADO(A): Sabrina Loiola de Morais
CLASSIFICAÇÃO: 2º (solicitou final de fila)
 
Mossoró-RN, 06 de dezembro de 2022.
Prof. Me. Luís Marcos de Medeiros Guerra
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas
Profa. Dra. Cicilia Raquel Maia Leite
Reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Despacho
Processo nº 04410063.000485/2022-02
Interessado: Letícia Bezerra França

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) Letícia 
Bezerra França (id 17396164);
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 279/2022 DCA/PROPEG/
UERN (id. 17397308); Parecer 1856/2022 AJUR/UERN 
(id. 17444890) que opinam pela concessão do adicional 
requerido e o Relatório de conformidade 1613/2022 UCI/
UERN (id. 17455059) 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) Letícia 
Bezerra França, retroagindo seus efeitos à data de solicitação 
do(a) servidor(a);
Após publicação, encaminhe-se ao Departamento de 
Pessoal para as providências cabíveis.

Mossoró, 04/12/2022.
Profº. Luis Marcos de Medeiros Guerra
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria Nº 3064/2022-GP/FUERN

Despacho
Processo nº 04410063.000483/2022-13
Interessado: THAYSE MYCHELLE DE AQUINO FREITAS

Considerando Requerimento do(a) servidor(a) THAYSE 
MYCHELLE DE AQUINO FREITAS (id 17395595);
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 278/2022 SADT/

PROPEG/UERN (id. 17397089); Parecer 1874/2022 AJUR/
UERN (id. 17480530) que opinam pela concessão do 
adicional requerido e o Relatório de conformidade 
1636/2022 UCI/UERN (id. 17505727) 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) THAYSE 
MYCHELLE DE AQUINO 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, 04/12/2022.
Profº. Luis Marcos de Medeiros Guerra
Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas PROGEP
Portaria Nº 3064/2022-GP/FUERN

UNIDADES ACADÊMICAS

Edital Nº 195/2022 – DEAD/FUERN
PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO PARA PROFESSORES FORMADORES DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA, NA MODALIDADE 
A DISTÂNCIA, REGIDO PELO EDITAL N°70/2020-DEAD/
FUERN. 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– FUERN, por meio da Diretoria de Educação a Distância – 
DEaD, torna pública a prorrogação do prazo de validade do 
processo seletivo para professores formadores do curso de 
Licenciatura em Música, na modalidade a distância, regido 
pelo edital n°70/2020 – DEaD/FUERN.

1. DA PRORROGAÇÃO
1.1. Prorroga o prazo de validade do resultado final (edital 
n° 103/2020-DEaD/FUERN) no processo seletivo para 
professores formadores do curso de Licenciatura em Música, 
na modalidade a distância, por mais 2 (dois) ano, até 19 
de dezembro de 2024, conforme disposto no item 10.3 do 
edital de abertura n°70/2020- DEaD/FUERN.

Mossoró/RN, 08 de dezembro de 2022
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da DEaD/UERN 
Portaria Nº 3654/2022 - GP/UERN

Edital Nº 196/2022 – DEAD/FUERN
PRORROGA O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO PARA TUTORES A DISTÂNCIA E PRESENCIAIS 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA, NA 
MODALIDADE A DISTÂNCIA, REGIDO PELO EDITAL 
N°71/2020-DEAD/FUERN. 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– FUERN, por meio da Diretoria de Educação a Distância – 
DEaD, torna pública a prorrogação do prazo de validade do 
processo seletivo para tutores a distância e presenciais do 
curso de Licenciatura em Música, na modalidade a distância, 
regido pelo edital n°71/2020 – DEaD/FUERN.

1. DA PRORROGAÇÃO
1.1. Prorroga o prazo de validade do resultado final (edital 
n° 93/2020-DEaD/FUERN) no processo seletivo para tutores 
presenciais e a distância do curso de Licenciatura em Música, 
na modalidade a distância, por mais 2 (dois) ano, até 14 de 
dezembro de 2024, conforme disposto no edital de abertura 
n°71/2020- DEaD/FUERN.

Mossoró/RN, 08 de dezembro de 2022
Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da DEaD/UERN 
Portaria Nº 3654/2022 - GP/UERN
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