
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
Comissão Permanente de Processo Seletivo - CPPS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO 

EDITAL Nº 056/2014 

  A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, em 
cumprimento da Decisão  CONSUNI/UFERSA nº. 122/2014, de 14 de agosto de 2014, 
convoca o candidato à vaga da disciplina “Engenharia Econômica” do Edital 007/2014, 
THIAGO ALMEIDA SARAIVA, para que deposite toda documentação concernente ao 
Exame de Títulos, como condição necessária para reavaliação de seus títulos, nas 
dependências da CPPS no Prédio Central, Campus Oeste – UFERSA – Mossoró, a partir 
da data de publicação deste Edital até às 17 horas do dia 22 de agosto de 2014, 
observando os horários de funcionamento da CPPS, a saber, das 07h30min às 11h00min 
e das 13h30min às 17h00min.  

1.1. O candidato acima nomeado deverá comparecer à CPPS munidos de 
documento de identificação e da documentação em apreço dentro do período e dos 
horários especificados. 

1.1.2. O não comparecimento do candidato ou o seu comparecimento sem 
documento de identificação acarretará sua eliminação sumária do certame. 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

2.1. A Banca Examinadora será constituída dos mesmos membros, conforme 
Portarias emitidas e publicadas para o Edital 007/2014. 

2.2. No caso em que um membro da Banca não puder participar, o suplente será 
imediatamente convocado para este fim. 

2.3. No Exame de Títulos serão desconsiderados todos os títulos obtidos após 12 
de março de 2014, data de início do prazo para depósito dos títulos na CPPS.   

2.4. O prazo para recurso será de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subsequente à publicação do resultado final do concurso, conforme item 7.2 do Edital 
007/2014.  

2.5. Os recursos às etapas do certame deverão ser fundamentados e protocolados 
no setor de Protocolo da UFERSA, Prédio Rosadão, Campus Leste da UFERSA Mossoró.  

 2.5.1. Para fundamentar seu recurso ao Exame de Títulos, o candidato poderá 
solicitar, por via eletrônica, cppsrecurso@ufersa.edu.br, cópia da Ficha de Avaliação de 
seu Exame de Títulos.  

 2.6. Outras informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de 
Processo Seletivo - CPPS da UFERSA, pelos telefones (84) 3317-8262, no endereço 
www.ufersa.edu.br/concursos ou pelo e-mail cpps@ufersa.edu.br. 

Mossoró, 19 de agosto de 2014. 

 

 
FRANCISCO ODOLBERTO DE ARAÚJO 

Reitor em Exercício 


