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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 037/2010 de 08/07/2010, publicado no D.O.U. nº 131 de 
12/07/2010, realizando as seguintes modificações: 

No item 6.1, onde se lê: “O sorteio do ponto para a prova de aptidão didática será realizado no 
dia 24 de agosto de 2010, às 08h00min, na Sala de Projeção II, do Prédio Central da UFERSA”; 
leia-se: “Os sorteios do ponto para a prova de aptidão didática serão realizados nos dias 30 e 31 de 
agosto de 2010, às 08h00min, no Hall do Registro Escolar do Prédio da Reitoria da UFERSA, de 
acordo com cronograma a ser publicado pela CPPS.” 

O item 6.2, passa a ter a seguinte redação: “As Provas de Aptidão Didática ocorrerão nos dias 
31 de agosto e 01 de setembro de 2010, a partir das 08h00min, em local a ser divulgado quando da 
realização do sorteio de pontos e de acordo com cronograma a ser publicado pela CPPS.” 

Inserção do item 6.3.1 com a seguinte redação: “Após o sorteio da ordem de apresentação da 
prova didática, os candidatos serão mantidos em um recinto, a ser previamente estabelecido pela 
CPPS, até o horário de início da apresentação de sua Prova Didática, onde não poderão realizar 
consultas de qualquer natureza (livros, apostilas, computadores, internet, etc.). 

O item 6.5 passa a ter a seguinte redação: “As provas de títulos ocorrerão nos dias 01 e 02 de 
setembro de 2010, a partir das 13h00min, no Hall do Registro Escolar do Prédio Administrativo da 
UFERSA (de acordo com cronograma a ser publicado pela CPPS), para os candidatos de todas as 
disciplinas aprovados com nota mínima 7,0 na prova didática.” 

O caput do item 6.6 passa a ter a seguinte redação: “Para realização da prova de títulos, os 
candidatos aprovados na prova de aptidão didática, deverão apresentar, nos dias 01 e 02 de 
setembro de 2010 (de acordo com cronograma a ser publicado pela CPPS), no período de 07h00min 
às 11h00min, a seguinte documentação:” 

 
 

 
Mossoró, 29 de julho de 2010. 
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