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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO EDITAL 027/2013 

  A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, em 
face da mudança do Calendário Letivo efetuada pelo CONSEPE, em sua 6ª. Reunião, 
realizada em 19 de junho de 2013, torna pública a retificação do Edital nº. 027, de 29 de 
maio de 2013, para seleção para vagas de transferência 2013.2, nos moldes abaixo 
especificados: 

 Onde se lê: 

 “3.12. Serão fixadas, no dia 29 de junho, as sinalizações dos locais, as listas dos 
cursos nos prédios onde serão aplicadas as provas e as listas de candidatos na entrada 
das portas das salas de aplicação. 

(...) 
 3.14. O resultado oficial da prova de seleção será publicado no dia 05 de julho de 
2013 no sítio da CPPS. 
 3.15. O período de recursos para esta etapa do processo de seleção será de 08 a 
09 de julho de 2013. 
 3.16.  O período para publicação de resposta aos recursos será dia 12 de julho de 
2013. 
 3.4. A prova de seleção será aplicada no dia 30 de junho de 2013.” 

 Leia-se: 

 “3.12. Serão fixadas, no dia 12 de julho, as sinalizações dos locais, as listas dos 
cursos nos prédios onde serão aplicadas as provas e as listas de candidatos na entrada 
das portas das salas de aplicação. 

(...) 
 3.14. O resultado oficial da prova de seleção será publicado no dia 19 de julho de 
2013 no sítio da CPPS. 
 3.15. O período de recursos para esta etapa do processo de seleção será de 23 a 
23 de julho de 2013. 
 3.16.  O período para publicação de resposta aos recursos será dia 26 de julho de 
2013. 
 3.4. A prova de seleção será aplicada no dia 14 de julho de 2013.” 

 
 

Mossoró (RN), 24 de junho de 2013. 
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