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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Diretoria de Assistência Estudantil - DAE 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis - PRORHAE 

Fone: (84) 3315-2124 / Fax: (84) 3315-2123 / (84) 3315-2185 (DAE) 

E-mail: dae@uern.br 

 

 

 EDITAL Nº19/2015 – DAE/PRORHAE/UERN 

DIVULGA VAGAS PROVISÓRIAS PARA 

RESIDÊNCIA MASCULINA E FEMININA 

DA UERN. 
 

A Pró-Reitora de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições administrativas, por meio 

da Diretoria de Assistência Estudantil, resolve tornar pública as vagas provisórias disponíveis 

nas dependências da Residência Universitária Masculina I e para a Residência Feminina II. 

 

1. DOS CANDIDATOS E DAS VAGAS: 

 

1.2 As vagas ofertadas poderão ser preenchidas por discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da UERN, comprovadas suas condições 

socioeconômicas. 

1.3 As vagas disponíveis são:  

 

RESIDÊNCIA VAGAS ENDEREREÇO 

FEMININA II 02 

R. PROJETADA, 401 –LOTE F-

QUADRA G – PRESIDENTE COSTA E 

SILVA 

MASCULINA I 03 
RUA MARIA CESÁRIA BASÍLIO, N 

150, COSTA E SILVA. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO: 

 

2.1 Os interessados deverão procurar a DAE no período compreendido entre os dias 13 

de maio a 18 de maio de 2015, no seguinte horário: Das 07:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 

21:40 horas, na DAE.  

2.2 As inscrições serão feitas, exclusivamente, na forma presencial. 

 

3.  DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 

3.1 Para a validação da inscrição o requerente, deverá entregar na secretaria da DAE, 

os seguintes documentos, bem como deverá preencher requerimento in loco: 

 

a) 01 (uma) foto 3x4 recente; 

b) Carteira de Identidade (cópia);  

c) CPF (cópia); 

d) Comprovante de matrícula da UERN (cópia); 

e) Cópias das 03 (três) últimas faturas de energia elétrica (a partir de fevereiro de 2015 – 

http://prorhae.uern.br/dae/
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se estiverem em nome do candidato ou de seu responsável poderão servir como 

comprovante de residência); 

f) Comprovante de residência (declaração do locador, IPTU, financiamento, escritura do 

imóvel ou equivalente);  

g) Comprovante de renda familiar e/ou individual, conforme a situação do (a) candidato 

(a): 

 Carteira profissional ou comprovante do sindicato 

 Contracheque dos pais; 

 Comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão e/ou 
extrato de pagamento do benefício; 

 Comprovante do INCRA (agricultor) 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (de todos os 
membros que compõem o núcleo familiar maiores de 18 anos, inclusive os 

que estão desempregados) 

 No caso de autônomo(a) apresentar além da CTPS uma declaração 
(documento emitido por contabilista ou conforme modelo sugerido no 

ANEXO I. 

 Comprovante(s) de recebimento(s) de benefício(s) de programas 

sociais (Bolsa família, Benefício de Prestação Continuada (LOAS), etc).  

h) Certidão de antecedentes criminais, emitido na delegacia ou no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado do RN (www.tjrn.jus.br/); 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

 

4.1 A seleção será realizada em duas etapas, a primeira consistirá em análise do 
perfil socioeconômico e a segunda será a realização de entrevista. 

4.2 Da análise do perfil socioeconômico de caráter ELIMINATÓRIA: 

4.2.1 Na análise do perfil socioeconômico serão classificados os estudantes que 

apresentem o menor valor de renda familiar per capita mensal, ficando a ordem de 

classificação de maneira crescente a partir da renda apresentada 

4.2.2 Serão convocados por edital específico que será divulgado no dia 19 de maio 

de 2015, os candidatos classificados para a entrevista, respeitados os empates na 

última posição. 

4.3 A entrevista, realizada no dia 20 de maio de 2015, terá caráter 

ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. 

4.3.1 Na entrevista será considerada análise da documentação apresentada e as 

informações prestadas pelos candidatos no ato da entrevista.  

4.3.2  Em caso de empate serão considerados como critérios desempate: 

 Maior idade; 

 A distância do município em que reside; 

 Maior Índice de Rendimento Acadêmico. 
4.4  O não comparecimento no horário previsto implicará, automaticamente, na 

desclassificação do requerente. 

  

5. DOS RESIDENTES PROVISÓRIOS: 

 

5.1 As vagas serão disponibilizadas em caráter temporário até o dia 27 de julho de 

2015, após esse prazo os residentes provisórios deverão deixar o local. 

Ratificamos que a vaga provisória não gera direito automático à vaga 

permanente. 

5.2 Os residentes aprovados neste processo seletivo ficam submetidos ao Regimento 

das Residências Universitárias da UERN, conforme a Resolução nº 9/2007 – 

http://prorhae.uern.br/dae/
http://www.tjrn.jus.br/
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CONSUNI e ao regimento interno das residências, quando for o caso. 

 

6. DO RESULTADO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

  

             6.1 O Edital com o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 21 de 

maio de 2015. 

            6.2 Perderá o direito à moradia temporária, resultando em sua exclusão da Residência 

Universitária, o requerente selecionado que não se apresentar dentro de 48h (quarenta e oito 

horas), a partir da data de divulgação do resultado. 

6.3 A Diretoria de Assistência Estudantil - DAE não se responsabiliza pela divulgação 

de resultados feita por terceiros ou por telefone, devendo o requerente consultar a Diretoria, 

cuja lista de selecionados será fixada em seu mural, ou ainda, acessar o sítio da UERN 

<www.uern.br>. 

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos e 

Assuntos Estudantis – PRORHAE. 

 

ANEXO A - QUADRO DE DATAS: 

ATIVIDADE DATA 

Período de Inscrições 13 a 18 de maio de 2015 

Publicação do Edital com os aprovados para a 

Entrevista 
19 de maio de 2015 

Entrevista com os candidatos aprovados 20 de maio de 2015. 

Publicação do Edital como Resultado Final. 21 de maio de 2015. 

 

Mossoró-RN,13 de maio de 2015. 

 

 

Prof. Dr. Adalberto Veronese da Costa, 

Diretor da Diretoria de Assistência Estudantil – DAE/PRORHAE 

http://prorhae.uern.br/dae/

