
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO - CPPS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR TITULAR LIVRE 

EDITAL Nº 007/2015 

COMUNICADO AO CANDIDATO 

 

Prezado candidato,  
 
Como é do conhecimento da Vossa Senhoria, a Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – UFERSA está prestes a realizar o seu histórico primeiro Concurso 
Público de Provas e Títulos para Professores Titular Livre, em conformidade com 
os Editais 074/2014 e 007/2015, cuja Prova Escrita será realizada em 04 de maio 
de 2015, com início marcado para às 08 horas. 

  
Entretanto, não obstante a publicação da Banca Examinadora no sítio do 

concurso, os Profs. Drs. Cleber José Alves e Franklin Riet-Correa, titulares 
daquela Banca, de última hora, manifestaram a impossibilidade de estarem 
presentes no período de 04 a 08 de maio de 2015, período estimado de execução 
das etapas do concurso, o mesmo ocorrendo com o Prof. Dr. Leucio Câmara Alves 
e com a Profa. Dra. Solange Maria Gennari. 

 
Em face do ocorrido, a CPPS vem a público comunicar que será mantida a 

aplicação da Prova Escrita em local, data e horário especificados no cartão de 
inscrição do candidato, ficando as demais etapas do certame na dependência de 
nova disponibilização da Banca Examinadora, a ser confirmada junto à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à Coordenação da Pós-Graduação em 
Ciências Animal, onde a vaga está alocada. 

 
Assim que a CPPS dispuser de informações oficiais de nova disponibilidade 

da Banca Examinadora, voltará a entrar em contato com o candidato para 
notificação de novo cronograma de execução das etapas do certame, as quais 
deverão correr com o interstício mínimo de 15 (quinze) dias entre a nova 
notificação e o efetivo reinício das atividades, para que Vossa Senhoria possa se 
organizar adequadamente.  

 
Na certeza da compressão de Vossa Senhoria 
 
 

Mossoró, 28 de maio de 2015 
 

 
Prof. Dr. Antônio Jorge Soares 

Pres. da CPPS 


