
 

 

UERN  
 
 
 
 
Coordenação:  
 Profa. Regina Célia Pereira Marques e Profa. Ana Bernadete Lima Fragoso 
 
Número de vagas:  
25 
 
Ações afirmativas:  
Não se aplica. 
 
Dia da aula Presencial e Horário:  
Sexta-feira 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 
 
 
Proficiência de idioma:  
Certificado de Prova de línguas em inglês, obtido na UERN ou em Instituições de Ensino superior. Será aceito o Certifi-
cado de Proficiência em inglês do TOEFL. A comprovação de proficiência deve ser realizada por intermédio de certifi - 
cação concedida por uma instituição de ensino de língua estrangeira até o 12º mês do Curso. 
 
 
Documentos necessários para Registro Acadêmico:  
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido; 
b) Uma foto 3x4 recente;  
c) Cópia, acompanhado do original, da Carteira de Identidade (RG); 
d) Cópia, acompanhado do original, do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
e) Cópia, acompanhada do original, de diploma ou certificado de graduação em Ciências Biológicas, Biologia ou 
Ciências com habilitação em Biologia, devidamente registrado no Ministério da Educação (ou documento equivalente 
com autenticação consular brasileira para diplomas obtidos no estrangeiro); 
f) Cópia do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) ou Passaporte ou carteira de identidade dos países do Mercosul 
para candidatos estrangeiros;  
g) declaração do(a) diretor(a) da escola ou órgão competente comprovando que o(a) candidato(a) aprovado(a) é profes-
sor(a) em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, como servidor do quadro permanente e/ou como contratado, e 
encontra-se em efetivo exercício em sala de Ensino Médio, ministrando aulas de Biologia;  
h) declaração do(a) diretor(a) da escola ou órgão competente comprovando tempo de serviço COMO DOCENTE no 
serviço Público até o dia 15 de Julho de 2019, declarado pelo candidato, em anos, no ato da inscrição; 
i) Comprovante de Residência, original e cópia; 
j) Termo de compromisso assinado assumindo a responsabilidade de estar em sala de aula do Ensino Médio, 
ministrando aulas de biologia durante, pelo menos, os próximos 4 semestres, sob condição de permanência no PROBIO. 
 
 
 
CONTATO 
 
Email: profbiouern@gmail.com ou profbio@mestrado.uern.br  
Secretário: Gledson Costa 
Endereço: Faculdade de Ciências Exatas e Naturais - FANAT 
PRODEP, Campus Central da UERN 
BR 110, KM 46. Rua Prof. Antônio Campos, S/N, Bairro Costa e Silva,Mossoró/RN, CEP: 59633-010 
Telelefone: (84) 3315-2237 ou 3315-2196 
  


