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O Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, retifica o Edital nº 010/2011 de 29/06/2011, publicado no D.O.U. nº 124 de 

30/06/2011, realizando as seguintes modificações:  

 

O item 6.5 passa a ter a seguinte redação: A Comissão Permanente de Processo Seletivo – 

CPPS, disponibilizará para a realização da prova de aptidão didática a todos os candidatos, quadro 

branco, retroprojetor para transparência e/ou Datashow e Computador. Os candidatos que desejarem 

utilizar o computador fornecido pela CPPS deverão elaborar suas apresentações no PowerPoint 

(Versão 2007), integrante do Pacote Office 2007. Será permitida a utilização de qualquer outro 

material didático, sendo de total responsabilidade dos candidatos a montagem e funcionamento do 

mesmo. É condicionado ao candidato que usar material didático que não o disponibilizado pela 

CPPS, o fornecimento do mesmo aos seus concorrentes em condições totais de utilização. 

 

O item 6.6 passa a ter a seguinte redação: A prova de títulos para a disciplina de Ambiente, 

Energia e Sociedade (Mossoró) ocorrerá no dia 30/07/2011, a partir das 13h00min, no Hall do 

Registro Escolar do Prédio Administrativo da UFERSA, para os candidatos aprovados com nota 

mínima 7,00 (sete) na Prova de Aptidão Didática. Para os candidatos de todas as outras disciplinas 

(excetuando-se a disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade (Mossoró)) desse Edital, a Prova de 

Títulos ocorrerá no dia 29/07/2011, a partir das 13h00min, no Hall do Registro Escolar do Prédio 

Administrativo da UFERSA, para os candidatos aprovados com nota mínima 7,00 (sete) na Prova 

de Aptidão Didática. 

 

O item 6.7 passa a ter a seguinte redação: Para realização da prova de títulos, os candidatos 

aprovados na Prova de Aptidão Didática da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade 

(Mossoró), deverão apresentar a documentação especificidade nas alíneas de “a” a “f” desse item, 

no dia 30/07/2011, no período de 08h00min às 12h00min. Para realização da prova de títulos, dos 

candidatos de todas as outras disciplinas (excetuando-se a disciplina de Ambiente, Energia e 

Sociedade (Mossoró)) desse Edital, deverão apresentar a documentação especificada nas alíneas de 

“a” a “f” desse item, no dia 29/07/2011, no período de 08h00min às 12h00min. 

 

Mossoró, 26 de julho de 2011. 

 

 

Josivan Barbosa Menezes Feitoza 
Reitor 


