
11. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS  

11.1. O candidato inscrito que necessitar de assistência especial para realizar as provas 

deverá, obrigatoriamente, requerer à COMPERVE, através de Requerimento Padrão 

disponibilizado no endereço eletrônico da COMPERVE (www.uern.br/comperve), 

atendimento adequado, anexando laudo médico descritivo de sua necessidade especial, 

de acordo com o estabelecido no Artigo 5º do Decreto Federal nº. 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004. 

11.2. O laudo médico de que trata o item anterior deve ter sido expedido no período 

máximo de dois meses anteriores à data de publicação deste edital. 

11.3. Para efeito deste edital, são consideradas condições especiais: prova ampliada, 

prova em Braille, transcritor do Braille para a tinta, fiscal ledor, escriba, auxílio de 

intérprete/tradutor em libras, sala especial. 

11.4. O candidato que solicitou no ato da inscrição condição especial para realizar as 

provas deverá obrigatoriamente entregar nos postos de recebimento, conforme 

especificado no subitem 8.2 deste edital, Requerimento Padrão, assinado pelo 

candidato, com a devida documentação indicada nos subitens 11.1 e11.2, 

solicitando/especificando as condições para realização das provas. 

11.5. No dia 30 de dezembro de 2013, a COMPERVE divulgará o resultado da 

análise dos requerimentos dos candidatos com necessidades especiais, através do 

endereço eletrônico da COMPERVE (www.uern.br/comperve). 

11.6. No dia 03 de janeiro de 2014, o candidato poderá interpor recurso, fundamentado 

e comprovado, contra o indeferimento de seu requerimento, em formulário próprio 

disponibilizado no endereço eletrônico: www.uern.br/comperve. 

11.7. No dia 08 de janeiro de 2014, a COMPERVE divulgará o resultado final da 

análise dos requerimentos dos candidatos com necessidades especiais, através do 

endereço eletrônico da COMPERVE. 

11.8. A candidata lactante que solicitar sala especial para realizar as provas deverá, 

obrigatoriamente, trazer acompanhante, que ficará fora da sala de provas responsável 

pela guarda da criança.  

11.9. O candidato que, por motivo de doença devidamente comprovada, encontrar-se 

hospitalizado e impedido de se dirigir aos locais preestabelecidos para realização das 

provas deverá requerer à COMPERVE, por escrito, até 48 (quarenta e oito) horas antes 

da aplicação das provas, a realização das mesmas em instituição hospitalar situada no 

município onde as provas serão aplicadas. 

11.10. Situações devidamente comprovadas, ocasionadas por parto ou acidentes em 

tempo não previsto no item anterior, deverão ser comunicadas pelo candidato, por 

escrito, imediatamente à COMPERVE, que avaliará a possibilidade de conceder-lhe 

atendimento diferenciado. 

11.11. A solicitação de condições especiais será atendida dentro das possibilidades da 

COMPERVE/UERN, segundo critérios de legalidade, viabilidade e razoabilidade, 

respeitando-se as datas e os horários de realização das provas fixados neste edital. 

11.12. A COMPERVE disponibilizará, nos dias de realização de provas, sala(s) 

especial(is) equipada(s) com recursos materiais/pessoais de acordo com as solicitações 

oficializadas pelos candidatos com necessidades especiais, em cada cidade de realização 

de provas, SOMENTE nos campi da UERN, exceto em Natal, onde os referidos 

candidatos farão provas no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (Rua 

Jaguarari, 210, Lagoa Nova – Natal/RN). 

11.13. O candidato com necessidade especial que não desejar o tratamento diferenciado 

terá o seu direito respeitado, sendo alocado em sala comum; porém, não fará uso dos 



recursos materiais/pessoais disponibilizados para o atendimento dos demais candidatos 

solicitantes de atendimento especial. 

11.14. Em nenhuma hipótese será permitida, nos locais de prova, a presença de 

acompanhantes ao candidato inscrito que necessitar de assistência especial para realizar 

as provas, sendo o candidato devidamente acompanhado ao recinto das provas por um 

fiscal identificado. 
 


