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CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – PROFHISTÓRIA/UERN

A  coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ensino  de  História  da  UERN 
(ProfHistória/UERN) torna público o processo de credenciamento de novos/as docentes para seus 
quadros. Serão oferecidas até três (03) vagas para docente permanente e/ou colaborador/a. O pedido 
de  credenciamento  de  novos  docentes  para  integrar  o  ProfHistória/UERN  será  submetido  à 
avaliação  da  Comissão  Acadêmica  Local  (CAL).  Os  interessados  e  interessadas  deverão  ser 
apresentados os seguintes documentos: 

1) carta de solicitação que contenha: justificativa da relação do candidato com a área de 
concentração  do  programa  e  da  linha  de  pesquisa  na  qual  deseja  atuar;  explicitação  da(s) 
disciplina(s) a lecionar (conforme as disciplinas listadas no Caderno de Disciplinas do Programa); 
disponibilidade para orientação; outras atividades que queira mencionar;   

2) curriculum vitae, no modelo Lattes, com dados referentes aos últimos três anos; 
3) projeto de pesquisa individual, em harmonia com a(s) linha(s) de pesquisa e a área de 

concentração do programa (Ensino de História). 
Salientamos ainda que:
A carta de solicitação deve ser apresentada em, no máximo, cinco laudas; 
O projeto de pesquisa deve ter entre quinze e vinte laudas; 
Todos os documentos em arquivo PDF único devem ser encaminhados exclusivamente para 

o e-mail do Programa ( profhistoriauern@mestrado.uern.br) até o dia 24/05/2020; 
Cabe à Comissão Acadêmica Nacional (CAN) a aprovação final do credenciamento.

Mossoró, 22/04/2020
Atenciosamente,

_____________________________________________
Prof. André Victor Cavalcante Seal da Cunha 
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