
 

 

 

 

 

 

EDITAL Nº 073/2022-PROEG/UERN 

(Aditivo ao Edital N° 065/2022 – PROEG) 

SELEÇÃO DE PROFESSOR TUTOR PET ENFERMAGEM 

 

 

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), por meio do Setor de Programas Formativos (SPF), no uso de suas 

atribuições acadêmicas e administrativas, torna pública alteração no Edital nº 065/2022 – 

PROEG, que trata do processo seletivo para o preenchimento de vaga de tutor do Grupo do 

Programa de Educação Tutorial – PET, do Curso de Enfermagem, da Faculdade de 

Enfermagem – FAEN. 

 

1 - DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. O presente instrumento editalício altera o item 5 do Edital Nº 065/2022 – 

PROEG, sob o título "CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CERTAME". 

 
Assim, ONDE SE LÊ: 

 
● 17 de junho de 2022 - Lançamento do edital no JOUERN; 

● 27 e 28 de junho de 2022 - Período de inscrição, que deverá 

ser realizada através do link: 

https://forms.gle/ceHC2uHwQ6LnMB2y5. 

● 30 de junho de 2022 - Divulgação da homologação das 

inscrições, no Portal da UERN, a partir das 17h; 

● 01 de julho de 2022 - Interposição de recurso relativo ao 

processo de inscrição, com redação autoral do próprio 

candidato, a ser enviado exclusivamente para o email do Setor 

de Programas Formativos (SPF/PROEG): spf.proeg@uern.br. 

● 05 de julho de 2022 – Entrevista, que será realizada em sala 

e horários das entrevistas no ato da homologação das 

inscrições). 

● 07 de julho de 2022 - Divulgação do resultado parcial da 

seleção, no Portal da UERN; 

● Até 11 de julho de 2022 - Interposição de recurso relativo ao 



 

resultado da seleção, com redação autoral do próprio 

candidato, a ser enviado exclusivamente para o email do Setor 

de Programas Formativos (SPF/PROEG): spf.proeg@uern.br. 

● 22 de julho de 2022 - Divulgação do resultado final da 

seleção, que será publicado no JOUERN. 

 

LEIA-SE: 

 

● 25 de julho de 2022 – Entrevistas com os candidatos. Na 

sala de reuniões da Proeg, a partir das 10h, por ordem de 

chegada;  

● 27 de julho de 2022 - Divulgação do resultado parcial da 

seleção, no Portal da UERN; 

● Até 28 de julho de 2022 - Interposição de recurso relativo ao 

resultado da seleção, com redação autoral do próprio 

candidato, a ser enviado exclusivamente para o email do Setor 

de Programas Formativos (SPF/PROEG): spf.proeg@uern.br.  

● 04 de agosto de 2022 - Divulgação do resultado final da 

seleção, que será publicado no no JOUERN.  

 

2 - Este Aditivo passa a fazer parte do Edital no 065/2022 - PROEG, mantendo-se neste 

todas as disposições não alteradas pelo presente documento. 

 

Mossoró/RN, 20 de Julho de 2022. 

 

Profa. Ma. Fernanda Abreu de Oliveira 

Pró-reitora de Ensino de Graduação 
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