
ERRATA 02 AO EDITAL DE SELEÇÃO N.º 02/2019 – Dr. Projeto Popular: 

 

No item 2.1, onde se lia: 

 

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas (via sigaa), os currículos devem 
ser enviados para o e-mail rafaely@ufersa.edu.br até as 16:00h do dia 
30/10/2019 e será feita entrevista na sala 16 do bloco de sala de professores 1 
no campus da UFERSA em Pau dos Ferros, no horário de 16h:00min do dia 
06/11/2019. 
 
 

Leia: 

 

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas (via sigaa), os currículos devem 
ser enviados para o e-mail rafaely@ufersa.edu.br até as 16:00h do dia 
30/10/2019 e será feita entrevista na sala 16 do bloco de sala de professores 1 
no campus da UFERSA em Pau dos Ferros, no horário de 16h:30min do dia 
30/10/2019. 
 
 
No item 4.1, onde se lia: 

 

4.1 CRITÉRIOS GERAIS  
 

a) Estar regularmente matriculado como estudante de graduação de 

engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e ou arquitetura a 

partir do 7º semestre;  

 

Leia: 

 

4.1 CRITÉRIOS GERAIS  
 

a) Estar regularmente matriculado como estudante de graduação de 

engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e ou arquitetura a 

partir do 6º semestre ou no 6° semestre de ciências e tecnologia;  

 

No item 5.1, onde se lia: 

 

5.1 O processo seletivo será realizado no período de 23 de abril de 2019 a 03 

mailto:rafaely@ufersa.edu.br
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de maio de 2019, conforme descrição a seguir:  
 

 

PERÍODO AÇÃO e LOCAL 

24 de outubro de 2019 Publicação do Edital 

 
De 24 de outubro de 2019 a 30 de 
outubro de 2019 

Inscrição 

 

 

06 de novembro de 2019 Entrevistas 
  

07 de novembro de 2019 

Resultado do processo seletivo, no  site  da  
UFERSA/PROEC.  

  

 

 

Leia: 

 

5.1 O processo seletivo será realizado no período de 23 de outubro de 2019 
a 31 de outubro de 2019, conforme descrição a seguir:  

 

 

PERÍODO AÇÃO e LOCAL 

24 de outubro de 2019 Publicação do Edital 

 
De 24 de outubro de 2019 a 30 de 
outubro de 2019 

Inscrição 

 

 

30 de outubro de 2019 Entrevistas 
  

31 de outubro de 2019 

Resultado do processo seletivo, no  site  da  
UFERSA/PROEC.  

  

 

 

No item 5.2, onde se lia: 

 

5.2 Será feita entrevista na sala 16 do bloco de sala de professores 1 no 
campus da UFERSA em Pau dos Ferros, no horário de 16h:00min do dia 
07/11/2019. A ausência do candidato para participar da entrevista, junto aos 
Coordenadores, implicará na sua imediata exclusão do processo seletivo; 



Leia: 

 

5.3 Será feita entrevista na sala 16 do bloco de sala de professores 1 no 
campus da UFERSA em Pau dos Ferros, no horário de 16h:30min do dia 
30/10/2019. A ausência do candidato para participar da entrevista, junto aos 
Coordenadores, implicará na sua imediata exclusão do processo seletivo; 
 

 

No item 6.1, onde se lia: 

 

6.1 Os resultados serão divulgados pela Pró-Reitoria   de   Extensão   e   
Cultura (PROEC), no dia 07 de novembro de 2019, no site da UFERSA. 

 

Leia: 

 

6.1 Os resultados serão divulgados pela Pró-Reitoria   de   Extensão   e   
Cultura (PROEC), no dia 31 de outubro de 2019, no site da UFERSA. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mossoró, 25 de outubro de 2019. 
 

 

 

 
 

 

 


