
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS – PPGSSDS
Campus Central – BR 110 – km 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n - Costa e Silva.

CEP: 59.633-010 - Caixa Postal 70 - Mossoró – RN. Telefones: (84) 3315-2210
Sites: http://www.uern.br ; http://propeg.uern.br/  e-mail: servicosocialmestrado@gmail.com

EDITAL Nº 015/2021 – PPGSSDS/FASSO/UERN
PROCESSO SELETIVO 2021

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais – PPGSSDS, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torn[a público  retificação do Edital nº
005/2021 – PPGSSDS/UERN, o qual trata do processo seletivo de alunas(os) regulares do Mestrado
em Serviço Social e Direitos Sociais:

I. Onde se lê:

11. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 
Lançamento do Edital 19 de março de 2021 

Prazo para impugnação do edital Até 10 dias corridos após a data de publicação
deste edital 

Período de inscrição  26 a 29 de abril de 2021

Homologação  das  inscrições  e  dos  pedidos  de
atendimentos especiais

Até 30 de abril de 2021 

Período para reconsideração ao indeferimento de 
inscrição e/ou pedidos de atendimentos especiais 

Até 48 horas após o resultado da homologação 
das inscrições 

Publicação do resultado dos pedidos de 
reconsideração de inscrição e/ou pedidos de 
atendimentos especiais 

Até 03 de maio de 2021 

Envio do projeto de pesquisa com Fundamentação 
teórica para inserção no PPGSSDS; do Currículo 
Lattes com comprovantes digitalizados e da ficha 
de avaliação do currículo preenchida (Anexo II) 

Até 05 de maio de 2021 

Resultado da avaliação dos projeto de pesquisa 
com a Fundamentação teórica para inserção no 
PPGSSDS 

Até 19 de maio de 2021 

http://propeg.uern.br/
http://www.uern.br/


Período de entrevistas e arguição 

Será confirmado e divulgado em até 24 h após o 
resultado da avaliação dos projeto de pesquisa 
com a Fundamentação teórica para inserção no 
PPGSSDS 

Resultado da avaliação das entrevistas Até 24 de maio 

Resultado Final Até 28 de maio de 2021 

Matrícula 
Será comunicado posteriormente nos e-mails 
dos(as) candidatos(as) selecionados

I. Leia-se: 

11. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 
Lançamento do Edital 19 de março de 2021 

Prazo para impugnação do edital Até 10 dias corridos após a data de publicação
deste edital 

Período de inscrição  26 a 29 de abril de 2021

Homologação  das  inscrições  e  dos  pedidos  de
atendimentos especiais

Até 30 de abril de 2021 

Período para reconsideração ao indeferimento de 
inscrição e/ou pedidos de atendimentos especiais 

Até 48 horas após o resultado da homologação 
das inscrições 

Publicação do resultado dos pedidos de 
reconsideração de inscrição e/ou pedidos de 
atendimentos especiais 

Até 03 de maio de 2021 

Envio do projeto de pesquisa com Fundamentação 
teórica para inserção no PPGSSDS; do Currículo 
Lattes com comprovantes digitalizados e da ficha 
de avaliação do currículo preenchida (Anexo II) 

Até 05 de maio de 2021 

Resultado da avaliação dos projeto de pesquisa 
com a Fundamentação teórica para inserção no 
PPGSSDS 

Até 19 de maio de 2021 

Período de entrevistas e arguição 

Será confirmado e divulgado em até 24 h após o 
resultado da avaliação dos projeto de pesquisa 
com a Fundamentação teórica para inserção no 
PPGSSDS 

Resultado da avaliação das entrevistas Até 31 de maio de 2021

Resultado Final
Até 09 de junho de 2021 



Matrícula 
Será comunicado posteriormente nos e-mails 
dos(as) candidatos(as) selecionados

Mossoró-RN, 20 de maio de 2021

Prof.ª Dr.ª Iana Vasconcelos Moreira Rosado
Coordenadora pro tempore

Portaria Nº 586/2021 – GP/FUERN


