
Quem poderá ter acesso à correção de taxa para gerar o boleto bancário no período de 23 a 27/12? 

Vejam os casos: 

 O candidato isento que não justificou seu benefício no período de 16 a 20/12 será automaticamente alterado para a condição de pagante e 
deverá gerar o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 110,00 até o dia 27/12, para ter sua inscrição confirmada no processo. 

 O candidato isento parcial que pagou o valor de R$ 55,00 até o dia 11/12 e que não justificou seu benefício será automaticamente alterado 
para a condição de pagante total e deverá gerar o boleto bancário complementar e pagar a taxa de R$ 55,00 até o dia 27/12, para ter sua 
inscrição confirmada. 

 Acesse aqui para correção de taxa 

 

  Candidatos que não comprovaram benefício da isenção podem gerar boleto e pagar a taxa no período de 23 a 27 de dezembro 

(Publicado em 20/12/2013, às 16h20min) 

Comissão de Licitação analisa propostas de licitação para realização do vestibular 

(Publicado em 20/12/2013, às 11h23min) 

Mais de 25 mil candidatos concorrerão ao PSV da UERN 

(Publicado em 09/12/2013, às 08h28min) 

Inscrições do PSV 2014 serão abertas na próxima segunda-feira, dia 18 

(Publicado em 14/11/2013, às 17h21min) 

 

 

http://www.uern.br/
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=6025
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=6020
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5977
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5885


 

Resultado 

A Comissão Permanente de Vestibular (COMPERVE/UERN) divulga a relação de candidatos convocados em 2ª e última chamada para realização 
das matrículas no dia 01/10. 

 EDITAL 

 ANEXO I – Relação de candidatos convocados para realização das matrículas 

 ANEXO II – Locais e horários para realização de matrículas 

(Publicado em 28/09/2013, às 09h33min) 

Rigor 

Candidato é desclassificado do curso de Medicina por burlar o Sistema de Cotas 

(Publicado em 27/09/2013, às 11h45min) 

Faça aqui sua inscrição em lista de espera - 2013.2 (Das 09h às 23h59min do dia 27/09/2013) 

Atenção! 

 Verifique se seu nome consta na lista dos candidatos aptos a se inscrever em lista de espera. Caso não conste, você não poderá 
realizar sua inscrição. 

(Publicado em 26/09/2013, às 14h01min) 

Lista de espera para segunda chamada 2013.2 

COMPERVE libera lista de candidatos aptos a se inscrever em Lista de Espera para segunda chamada 

(Publicado em 26/09/2013, às 09h) 

http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-noticias/arquivos/1887edital_14_2013_convocando_matricula_2013.2.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-noticias/arquivos/1887anexo_i_edital_na_14_2013.doc.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-editais/arquivos/1876anexo_ii_segunda_e_%C3%BAltima_chamada_do_edital_n%C2%BA_12_2013.pdf
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5651
http://www.uern.br/comperve/default.asp?item=Lista%20de%20espera-psv%202013.2
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5643


PSV 2013.2 

 COMPERVE alerta sobre matrículas para aprovados no 2º semestre de 2013 e a inscrição em lista de espera 

  Consulte aqui a ordem de classificação dos candidatos por curso - PSV 2013. 

(Publicado em 23/09/2013 às 10h:11min) 

 Matrícula dos Calouros 

 Os alunos aprovados no PSV 2013, com ingresso no segundo semestre, deverão efetuar as matrículas nos dias 23 e 24 de setembro. 

 Acesse o edital de matrícula nº 09/2013 e o Anexo (locais e horários das matrículas). 

(Publicado em 10/07/2013, às 23h:13min) 

PSV 2013 

Resultado 

UERN divulga lista de aprovados no PSV 2013 

 Edital nº09/2013 (com datas e procedimentos para matrícula) 

 Relação de Convocados (Anexo I do Edital) 

 Locais e horários para realização das matrículas (Anexo II do Edital) 

(Publicado em 01/04/2013 às 17h:21min) 

 
COMPERVE divulga gabarito final do PSV 2013 após julgamento de recursos. 

(Publicado em 21/03/2013 às 17h:08min) 

 Provas do PSV 2013 começam a ser aplicadas neste domingo, dia 3  

             (Publicado em 01/03/2013 às 17h34hmin) 

http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5630
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036relacao_geral_de_candidatos_classificados_por_curso_em_ordem_de_classificacao(26_03_2013).pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036edital_n_09_2013_resultado_do_psv_2013.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036anexo_ii_do_edital_n_09_2013.pdf
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5033
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036edital_n_09_2013_resultado_do_psv_2013.pdf
http://consulplan.net/upload/concursosarq/consulplan_Relacao%20de%20Convocados%20%2826-03-20134750.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036anexo_ii_do_edital_n_09_2013.pdf
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=5006
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4926


 A COMPERVE informa que a partir das 09h dia 19 de fevereiro serão liberados os cartões de identificação dos candidatos 

(Publicado em 19/02/2013 às 17h24hmin) 

 COMPERVE disponibiliza relação de candidatos cotistas com respectivo nome da escola de conclusão do Ensino Médio 

             (Publicado em 15/02/2013 às 18h03hmin) 

  

 COMPERVE divulga resultado da análise dos requerimentos dos candidatos com necessidades especiais 

(Publicado em 15/02/2013 às 16h24hmin) 

Fiscais 

 COMPERVE publica edital do Processo de Seleção dos Fiscais para o PSV 2013 

(Publicado em 13/02/2013 às 15h35min) 

 COMPERVE antecipa divulgação da concorrência do PSV 2013 

(Publicado em 13/02/2013 às 09h57min) 

 Relação de aprovados no Teste de Aptidão Específica em Música (TAEM) 

(Publicado em 07/01/2013 às 09h05min) 

 COMPERVE publica edital com a relação de candidatos que solicitaram Assistência Especial 

(Publicado em 01/01/2013 às às16h39min) 

 TAEM 

COMPERVE divulga relação de candidatos aptos ao Teste de Aptidão Específica em Música 

(Publicado em 01/01/2013 às15h42min) 

http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4884
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4880
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4875
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4874
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4860
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4855
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4854


 Relação de candidatos aptos ao Teste de Aptidão Específica em Música será divulgada no dia 01 de fevereiro. 

(Publicado em 30/01/2013 às16h29min) 

 

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO 

 QUAIS OS DOCUMENTOS QUE DEVO ENTREGAR NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2013? POIS  SOU 

CANDIDATO BENEFICIADO COM SISTEMA DE COTAS E/OU ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E/OU 

ATENDIMENTO ESPECIAL.  

  

 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO INSCRITO PARA O CURSO DE MÚSICA.  

 VEJA QUAIS OS PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS PELO CANDIDATO NO ATO DO PREENCHIMENTO DA FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO PSV 2013 E A ORIENTAÇÃO DADA PELA COMPERVE DE COMO RESOLVER ESTES PROBLEMAS 

 

 

 

Para quem não comprovou o direito à isenção da taxa, poderá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento no período de 29 a 31 de janeiro. 

(Publicado em 28/01/2013 às 11h27min) 

Candidatos cotistas, isentos e que solicitaram atendimento especial devem entregar documentos de 21 a 25 de Janeiro 

(Publicado em 18/01/2013 às 17h29min) 

(Publicado em 08/01/2013 às 22h30min) 

Prova de Redação do PSV 2013 obedecerá decreto que prorroga prazo para implementação do acordo ortográfico 

(Publicado em 03/01/2013 às 16h46min) 

Mais de 25.800 candidatos se inscrevem no PSV 2013 

 

http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4842
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036orientacoes_para_entrega_da_documentacao.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036orientacoes_para_entrega_da_documentacao.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036orientacoes_para_entrega_da_documentacao.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-concorrencias/arquivos/0118orientacoes_para_candidato_aos_curso_de_musica.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036psv_2013_principais_duvidas_sobre_o_processo_seletivo_da_uern.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036psv_2013_principais_duvidas_sobre_o_processo_seletivo_da_uern.pdf
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4836
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4814
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4774
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4765


Conheça o curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia que será ofertado no Campus de Natal 

Vestibular 2013 - Processo Seletivo Vocacionado (PSV) 

Cartaz do PVS 2013 

 

Folder  Informativo  

 

Acesse o áudio com a leitura e a tradução em LIBRAS do Edital de abertura do PSV 2013  

(Publicado em 13/11/2012 às 22h24min) 

 

       DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO SELETIVO VOCACIONADO DA UERN 

 

 

                      CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO VOCACIONADO – PSV/2013 

 

(Publicado em 06/11/2012 às 22h23min) 

http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4669
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/imagens/0036folha_de_rosto_(info).jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LypqPW6bVUo&list=PLRU5p31gf98aTKqjwnTcUKBa58oY4KJON&feature=plpp_play_all
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036duvidas_sobre_o_processo_seletivo_da_uern.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036cronograma_de_atividade_psv_2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LypqPW6bVUo&list=PLRU5p31gf98aTKqjwnTcUKBa58oY4KJON&feature=plpp_play_all
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036cronograma_de_atividade_psv_2013.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036duvidas_sobre_o_processo_seletivo_da_uern.pdf


 

PSV 2013 ofertará 2.602 vagas nos cursos de graduação 

(Publicado em 06/11/2012 às 08h12min) 

 
 

 

 

 

 

 

COMPERVE DIVULGA OBRAS LITERÁRIAS PARA O PSV 2013 

Recomenda-se a leitura das seguintes obras: 

 

 

 

  

O Alienista 50 Crônicas Escolhidas Horto Fogo Morto Laços de família 

http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4546
http://www.uern.br/servico.asp?item=noticia&notid=4546


Machado de Assis Rubem Braga Auta de Souza José Lins do Rego Clarice Lispector 

(publicado em 11/05/2012 às 19h10min) 

 
  Relação dos Candidatos por ordem de classificação no PSV 2012(Processo encerrado) 

 Manual do candidato - PSV 2012  (Processo encerrado) 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Machado de Assis 

 

Esaú e Jacó 

 

A rosa do povo 

 

http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036relacao_geral_de_candidatos_classificados_por_curso_em_ordem_de_classificacao(29_03_2012).pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-apresentacao/arquivos/0036psv_2012_manual_do_candidato_psv_2012.pdf

