
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

5.1. A solicitação de inscrição no PSV 2014 deverá ser efetuada, exclusivamente, VIA 

INTERNET, acessando o portal da UERN (www.uern.br) ou o endereço eletrônico da 

COMPERVE (www.uern.br/comperve), no qual estarão disponíveis o edital do PSV 

2014 e o Formulário de Inscrição. 

5.2. As inscrições terão início às 9h do dia 18 de novembro e irão até as 23h59min do 

dia 06 de dezembro de 2013, observado o horário oficial local. 

5.2.1. Após as 23h59min do dia 06 de dezembro, o acesso à internet para geração do 

Formulário de Inscrição e do boleto bancário será bloqueado. 

5.2.2. O boleto gerado até as 23h59min do dia 06 de dezembro poderá ser pago até o dia 

11 de dezembro de 2013. 

5.3. A solicitação de inscrição via internet será realizada através de acesso direto do 

candidato via computador próprio, lan house, cyber café e outros, não sendo de 

responsabilidade da COMPERVE disponibilizar equipamento para que o candidato 

realize sua inscrição. 

5.4. Para ter acesso ao Formulário de Inscrição, o candidato deverá concordar com todas 

as informações constantes nas orientações e fornecer o número de seu CPF, condição 

exclusiva e obrigatória (é absolutamente inaceitável o uso do número do CPF de 

terceiros). 

5.4.1. Caso o candidato venha a utilizar um número de CPF de terceiros ou utilize 

dígitos não correspondentes ao do seu número de CPF, terá sua inscrição 

automaticamente cancelada, sendo, portanto, impedido de realizar as provas do 

PSV 2014. 

5.5. No ato de solicitação de inscrição, o candidato, obrigatoriamente, deverá optar por 

uma das seguintes cidades para realização das provas: Mossoró, Assú, Pau dos Ferros, 

Patu, Natal ou Caicó. 

5.6. A COMPERVE não se responsabilizará por inscrição não efetivada por motivo de 

ordem técnica, como falhas de comunicação do computador, não envio dos dados, 

congestionamento de linhas ou outros fatores adversos que impossibilitem a 

transferência de dados ou a impressão do boleto bancário. 

5.7. É de inteira responsabilidade do candidato pagante guardar os comprovantes de 

inscrição e de pagamento até a data de confirmação de sua inscrição no PSV 2014. 

5.8. É de inteira responsabilidade do candidato isento da taxa guardar o comprovante de 

inscrição até a data da entrega de toda a documentação exigida para confirmação de sua 

inscrição no PSV 2014. 

5.9. A inscrição terá caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer tempo, caso 

sejam verificadas falsificações ou inexatidões nos documentos apresentados e 

informações prestadas, bem como a ausência de algum dos documentos exigidos, 

ficando o candidato impedido de realizar as provas do PSV 2014. 

5.10. A inscrição do candidato implicará conhecimento e expressa aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste edital e no Manual do Candidato, em relação às quais 

ele não poderá alegar desconhecimento. 

5.11. No ato da solicitação de inscrição, ao indicar o código do curso, o candidato fará 

opção por campus, curso, habilitação, turno e semestre letivo. 

5.12. Cada curso terá um código que o identificará; portanto, códigos diferentes 

referem-se a cursos diferentes, mesmo que tenham idêntica nomenclatura. 

5.13. O candidato concorrerá a uma única vaga, devendo inscrever-se por campus, 

curso, habilitação, turno e semestre letivo, em conformidade com as vagas especificadas 

no subitem 4.2 deste edital. 

http://www.uern.br/


5.14. Ao solicitar a inscrição, o candidato fará opção pela Língua Inglesa ou Língua 

Espanhola, exceto o candidato concorrente ao curso de Ciência da Computação, que 

fará obrigatoriamente a prova de Língua Inglesa. 

5.15. No ato da solicitação de inscrição, o candidato fará opção por uma das seguintes 

modalidades: 

a) PSV equivalente a 100% do total de pontos; 

b) PSV equivalente a 80% combinado com o ENEM/2013 equivalente a 20% do total 

de pontos. 

5.16. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento de todos os campos 

do Formulário de Inscrição, não havendo qualquer interferência de servidores da 

UERN, em face da informatização do processo de inscrição, não se responsabilizando a 

instituição por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas ou 

incompletas fornecidas pelo candidato ou seu procurador. Portanto, é vetada a 

substituição de opções de curso, códigos de cursos, local da entrega de documentos, 

quando for o caso, língua estrangeira ou local de realização das provas, após a 

solicitação de “salvar e enviar o formulário de inscrição”. 

5.17. O candidato que fizer sua inscrição como participante do sistema de cotas, mas 

não comprovar em seus históricos, do ensino fundamental e médio, que cursou 

integralmente em escola pública, terá o benefício negado, em consequência sua 

inscrição será indeferida como cotista e passará automaticamente a ser candidato no 

sistema de classificação geral. 

5.18. O candidato que tenha cursado o ensino fundamental e/ou médio em escola 

privada e concomitantemente ou posteriormente os mesmos níveis de ensino em escola 

pública não poderá participar do sistema de cota social. 

5.19. Será aceita a inscrição de candidato com certificado de conclusão com base no 

resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de Exame Nacional para 

Certificação de Competência de Jovens e Adultos ou de Exame de Certificação de 

Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais 

de ensino. 

5.20. Não será aceito como comprovante de conclusão de ensino médio o certificado 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de Exame Supletivo do Ensino Médio 

prestado por candidatos menores de 18 anos, conforme o art. 38 da Lei nº 9.394/96, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

5.21. O candidato, após preenchimento do Formulário de Inscrição, deverá imprimir seu 

comprovante de inscrição, juntamente com o boleto bancário, quando se tratar de 

candidato pagante. 

5.22. Ao solicitar inscrição no PSV 2014, o candidato assume a inteira responsabilidade 

por todas as informações que prestar. 
 


