
3. DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA   

3.1. Em cumprimento à Lei Estadual nº 9.696, de 25 de fevereiro de 2013, que trata da 

reserva de vagas para pessoas com deficiência, 5% (cinco por cento) das vagas iniciais 

distribuídas por campus, curso, habilitação, turno e semestre letivo da UERN são 

destinadas a candidatos, exclusivamente, com deficiência comprovada por profissional 

cadastrado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme documentação exigida no 

inciso IV do subitem 8.3 deste edital. 

3.1.1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadre nas categorias 

discriminadas no artigo 5º do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

3.1.2. O candidato com deficiência poderá optar por concorrer à vaga de seu curso em 

conformidade com o subitem 3.1 deste edital, desde que manifeste esse interesse no ato 

de inscrição e que posteriormente seja comprovada sua deficiência com a entrega da 

documentação exigida no inciso IV do subitem 8.3 deste edital. 

3.1.3. Na desistência de candidatos com deficiência, referente às vagas destinadas a 

eles, as mesmas deverão prioritariamente ser ocupadas por candidatos pertencentes a 

este mesmo sistema de reserva de vagas, obedecendo-se à ordem decrescente de 

classificação destes candidatos. 

3.1.4. O candidato que não declarar sua condição no ato da inscrição perderá o direito 

de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência.  

3.1.5. Na inexistência de candidatos classificados para preenchimento das vagas 

destinadas aos candidatos com deficiência, as mesmas serão preenchidas em obediência 

à ordem decrescente de classificação geral dos candidatos. 

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 3.1 resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

3.2.1. O candidato que não comprovar a existência da deficiência declarada perderá o 

direito ao benefício da cota referida no subitem 3.1 e passará a concorrer dentro do 

limite das vagas da cota social, quando reunidas e comprovadas as condições do 

subitem 2.1 deste edital. 

3.2.2. O candidato que não comprovar a existência da deficiência declarada perderá o 

direito ao benefício da cota referida no subitem 3.1 e passará a concorrer dentro do 

limite das vagas da classificação geral. 

3.3. Se convocado, o candidato com deficiência deverá submeter-se à perícia por junta 

multidisciplinar constituída por profissionais nomeados pela UERN, que dará decisão 

terminativa sobre a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, ou não, e 

seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência declarada realmente o 

habilita a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

3.4. O não atendimento à convocação mencionada no item anterior acarretará a perda do 

direito às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
 

http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-leis-decretos/arquivos/0471lei_9696_2013.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm

