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TÍTULO DO EDITAL(  FUNDAMENTAL  )  

(EXEMPLO DE TEXTO)

EDITAL Nº 0XX/20XX – PPG/UERN

PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO EM XXXXXXXXX 20XX

TEXTO INICIAL (  FUNDAMENTAL  )  

(EXEMPLO DE TEXTO) 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em XXXXXXXXXXXX (XXXX), do Campus XXXXXX, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
público, pelo presente Edital, o Processo Seletivo 20XX, com normas e procedimentos de inscrição e seleção de
candidatos(as) para o Curso de Mestrado/Doutorado em XXXXXXX.

TÓPICOS

DO PROCESSO SELETIVO (FACULTATIVO, PORÉM IMPORTANTE)

(EXEMPLO DE TEXTOS) 

● Todas as etapas do processo seletivo de discentes regulares, Turma 20XX, do XXXXX serão realizadas
de  modo  remoto,  não  presencial,  utilizando  ferramentas  e  plataformas  online,  considerando  a
emergência  em saúde  pública  em decorrência  da  infecção  humana  causada  pelo  novo  coronavírus
(Covid-19) – Observação: Tópico deve permanecer até o retorno presencial das atividades.

● O  Programa  de  Pós-Graduação  em  XXXXX  não  se  responsabiliza  por  possíveis  dificuldades
encontradas pelos(as) candidatos(as) durante as etapas, por quaisquer motivos de ordem técnica dos
equipamentos  eletrônicos,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das  linhas  de  comunicação,
procedimento  indevido  do(a)  participante  e/ou  outros  fatores  que  impossibilitem a  transferência  de
dados. É de responsabilidade do(a) participante encontrar as ferramentas e equipamentos necessários à
participação e à estabilidade da comunicação durante as etapas do processo.

● A coordenação do processo seletivo ficará a cargo da Comissão de Seleção da Turma 20XX designada
pelo Colegiado do XXXXXX, conforme Portaria 0XX/20XX –

● A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada pelos(as) docentes do XXXXXX que ofertam vagas.

DAS VAGAS (  FUNDAMENTAL  )  

Conferir se o Edital contempla vagas para:

- Ampla concorrência

- Cotas étnico-raciais (negros, pardos e indígenas) – Resolução N.º 073/2020 – CONSEPE/UERN, de 04 de
novembro de 2020

- Pessoas com deficiências – Resolução N.º 073/2020 – CONSEPE/UERN, de 04 de novembro de 2020

Logomarca
do Programa

(Opcional)



- Técnicos-Administrativos da UERN – Resolução N.º 071/2020 – CONSEPE/UERN, de 04 de novembro de
2020

- Servidores do IFRN conforme Primeiro Termo Aditivo N° 004/2018 ao Termo de Convênio Nº 058/2015-
PROJU/IFRN  (002/2015)  –  CONFERIR  PRAZO  MÁXIMO  DO  CONVÊNIO  (PPGL,  POSENSINO,
PPGCISH, PPGSDS; PPGCC; PPGCN; PPGG; PPGPDTSA) - Observação: Antes de ofertar a vaga o PPG
deve confirmar a disponibilidade junto ao setor de fomento da PROPEG

(EXEMPLO DE TEXTOS QUE PODEM  TER NESSE TÓPICO,  ALGUNS  IMPORTANTES,  OUTROS
OPCIONAIS) 

● (IMPORTANTE)  O PPG oferece  XX (XXXX)  vagas  (ver  Apêndice  X  XX  ),  distribuídas  entre  as
XXXX linhas de pesquisa do Programa (ver Apêndice XXX).

Linha 1: XXXXXXXXXXX (XX vagas);

Linha 2: XXXXXXXXXXX (XX vagas);

.....

● (IMPORTANTE) As vagas não preenchidas em alguma linha poderão ser remanejadas de uma linha
para  outra  em  conformidade  com  o  perfil  acadêmico  do(a)  candidato(a),  projeto  de  pesquisa  e
capacidade de orientação do corpo docente do PPG.

● (OPCIONAL)  Os(As)  candidatos(as)  podem acessar,  na  página  do  programa de  pós-graduação  em
XXX, bem como na página http://lattes.cnpq.br/, os currículos Lattes dos(as) docentes para consultarem
informações  sobre  projetos  de  pesquisa,  linhas  de  pesquisa,  áreas  de atuação  e  outras  informações
relevantes.

● (OPCIONAL) Informações sobre os objetivos geral e específicos do PPG e sobre as atividades previstas
para  o(a)  discente  regular  do  curso  de  mestrado/doutorado  acadêmico/profissional  em
XXXXXXXXXXXXXXX constam no Regimento do curso, versão aprovada em XXXXX, que está
disponível no sítio XXXXXX. 

● (IMPORTANTE  –  caso  exista  previsão)  Do  total  geral  de  vagas  ofertadas,  XX  (XXX)  serão
destinadas a servidores do IFRN, em atendimento ao Primeiro Termo Aditivo N° 00X/20XX (Verificar
com  o  setor  de  fomento  da  PROPEG  qual  o  documento  vigente)  ao  Termo  de  Convênio  Nº
0XX/20XX-PROJU/IFRN (00X/20XX) - (Verificar com o setor de fomento da PROPEG qual o
documento  vigente),  visando  a  formação  dos  servidores  técnicos  administrativos  e  docentes  do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

● (IMPORTANTE) Do total geral de vagas ofertadas, XXX vagas serão destinadas a servidores técnico-
administrativos efetivos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos definidos pela
RESOLUÇÃO N.º 071/2020 – CONSEPE/UERN, de 04 de novembro de 2020. 

● (IMPORTANTE)  Do  total  geral  de  vagas  ofertadas,  XXX vagas  serão  destinadas  a  pessoas  com
deficiência,  nos  termos  definidos  pela  RESOLUÇÃO N.º  073/2020 –  CONSEPE/UERN,  de  04  de
novembro de 2020.

● (IMPORTANTE) Do total  geral de vagas ofertadas,  XXX vagas serão destinadas a autodeclarados
pretos, pardos e indígenas, nos termos definidos pela RESOLUÇÃO N.º 073/2020 – CONSEPE/UERN,
de 04 de novembro de 2020.

● (IMPORTANTE) No ato da inscrição o(a) candidato(a) indicará a categoria na qual pretende concorrer
a uma vaga, não podendo optar por mais de uma categoria de reserva.

● (IMPORTANTE) Não há obrigatoriedade, por parte do PPG, do preenchimento do número total de
vagas ofertadas no Processo Seletivo 20XX.

● (IMPORTANTE) Os(As) candidatos(as) às vagas previstas na Resolução nº 073/2020 – CONSEPE
concorrerão, conforme regulamentação, concomitantemente, às vagas destinadas à ampla concorrência,
de acordo com a sua classificação no processo seletivo.

DAS INSCRIÇÕES (  FUNDAMENTAL  )  

Neste tópico é importante conferir:



- Caso o Processo Seletivo exija taxa de inscrição, conferir se nos dados bancários o Programa colocou o CNPJ 
do Beneficiário (UERN).

- Conferir se o processo de inscrição está compreensível, com todas as etapas detalhadas para o(a) candidato(a),
informado também dia, local e horário.

- Isenção da taxa de inscrição para servidores da UERN – conferir Resolução nº 05/2008- CD

- Conferir se na documentação, além da documentação que comumente os PPGs exigem, constam os seguintes 
documentos:

● Autodeclaração para negros, pardos e indígenas;
● Autodeclaração para pessoa com deficiência ou outro documento, por exemplo, laudo médico.
● Documento comprobatório que é técnico-administrativo da UERN.
● Documento comprobatório que é Servidor do IFRN, quando for o caso.
● Termo de Compromisso para Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo com Vaga Institucional

de Programa  Stricto Sensu  exigido pela RESOLUÇÃO N.º 071/2020 – CONSEPE/UERN, de 04 de
novembro de 2020

(OBSERVAR SE OS SEGUINTES TEXTOS ESTÃO CONTEMPLADOS NO EDITAL, QUANDO FOR O
CASO). 

● Não haverá devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição.
● Só será admitido o pagamento da taxa de inscrição no período referido no item XX, deste Edital. 
● O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documento comprovante de

pagamento do valor de inscrição.
● O(A)  candidato(a)  deverá  guardar  consigo,  até  a  homologação  da  inscrição,  o  comprovante  de

pagamento como suficiente instrumento de comprovação de pagamento da inscrição.
● Não serão aceitas solicitações de inscrições em que estejam faltando documentos, quaisquer que sejam,

dos listados nos subitens XXXX deste Edital.
● A ausência de quaisquer dos documentos implicará no indeferimento da inscrição do(a) candidato(a)
● A conferência  da  documentação  referida  nos  subitens  XXXXX,  no  ato  da  inscrição,  não  isenta  o

candidato(a) da responsabilidade por eventual falta ou não adequação de documentos que impliquem no
indeferimento da inscrição 

● Aos servidores integrantes do quadro funcional da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte  (FUERN)  será  concedida  isenção  da  taxa  de  inscrição,  nos  termos  da  Resolução  n.
5/2008-CD/FUERN. Para fazer jus a este direito, o(a) candidato(a) deverá anexar, no ato da inscrição,
no local destinado ao comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de vínculo com a FUERN
por meio de contracheque ou declaração emitida pela PROGEP (formato PDF, em arquivo único). 

● O(A) candidato(a),  ao efetuar  a  sua inscrição,  declara  ciência  e  concordância  com os  termos deste
Edital.

● Todas as informações prestadas pelo(a) candidato(a), ao inscrever-se no Processo Seletivo 20XXX do
PPXXXX, serão de sua inteira responsabilidade.

● Candidatos(as) inscritos(as) no processo seletivo na categoria de Cotas Étnico-Raciais poderão passar, a
qualquer  momento,  por  procedimento  de  heteroidentificação  realizado  pela  UERN,  obedecendo  as
regras e termos preconizados na Resolução nº 023/2021-CONSEPE/UERN e na Resolução nº 073/2020
- CONSEPE, com o objetivo de confirmar a condição alegada pelo(a) candidato(a).

● Os  candidatos(as)  inscritos(as)  na  modalidade  de  reserva  de  vagas  para  Pessoas  com  Deficiência,
poderão passar, a qualquer momento, por Junta Multiprofissional da UERN, para atestar a condição
característica desta modalidade, obedecendo as regras e termos preconizados na Resolução nº 073/2020
- CONSEPE.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (  FUNDAMENTAL  )  

A Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN) poderá auxiliar os Programas nesse quesito. 



(OBSERVAR SE OS SEGUINTES TEXTOS ESTÃO CONTEMPLADOS NO EDITAL, QUANDO FOR O
CASO). 

● O(A) candidato(a) com deficiência poderá optar por concorrer à vaga em conformidade com este Edital,
desde que manifeste esse interesse no ato da inscrição

● As pessoas com deficiência, caso necessitem de condições especiais para se submeterem às etapas de
avaliação previstas neste Edital, deverão solicitá-las por escrito, durante a inscrição, em conformidade
com as leis brasileiras, anexando o formulário de solicitação de assistência e/ou condições especiais
para pessoas com deficiência (ANEXO XXXX) ao arquivo único a ser enviado no ato da inscrição

● As pessoas com deficiência que, no ato da inscrição, não declararem sua condição conforme indicado no
item anterior não poderão recorrer em favor de sua situação.

● As pessoas com deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere à avaliação do projeto e critérios de aprovação, ao horário e ao local de
realização das etapas de seleção e à nota mínima exigida para os demais candidatos.

● Para  efeito  deste  edital,  são  consideradas  condições  especiais  o  auxílio  de  intérprete/tradutor  em
LIBRAS na etapa de arguição oral.

● Para  efeito  deste  edital,  são  consideradas  condições  especiais:  fiscal  ledor,  escriba,  auxílio  de
intérprete/tradutor em libras;

● Conforme prevê o Decreto Federal 5626/2005 e a Recomendação 001/2010/CONADE, será facultado
aos/às  candidatos/as  surdos/as  o  apoio  de  tradutores/intérpretes  de  LIBRAS  (Língua  Brasileira  de
Sinais), desde que solicitada pelo(a) candidato(a) no momento da inscrição.

● Para o(a) candidato(a) selecionado(a) na modalidade de reserva de vagas para Pessoas com deficiência,
é  preciso  que  seja  apresentado  laudo  médico,  com  exames  comprobatórios,  atestando  a  condição
característica desta modalidade, e deverá o(a) candidato(a) ser encaminhado para avaliação por junta
multiprofissional da UERN, antes da efetuação da matrícula.

● Na  desistência  de  candidatos(a)  com  deficiência,  as  vagas  que  lhes  são  destinadas  deverão,
prioritariamente, ser ocupadas por candidatos pertencentes a este mesmo sistema de reserva de vagas,
obedecendo-se à ordem decrescente de classificação.

● As orientações sobre pedidos de recursos em relação à homologação de solicitações de atendimentos
especiais estão estabelecidas no XXXX do presente edital.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PESSOAS AUTODECLARADOS NEGROS, PARDOS OU 
INDÍGENAS (  FUNDAMENTAL  )  

A Comissão de Heteroidentificação seguirá as normas da Resolução nº 073/2020- CONSEPE e da Resolução 
nº023/2021 - CONSEPE.

(OBSERVAR SE OS SEGUINTES TEXTOS ESTÃO CONTEMPLADOS NO EDITAL, QUANDO FOR O
CASO). 

● A  autodeclaração  dos  candidatos  será  realizada  no  ato  da  inscrição  no  processo  seletivo  (Anexo
XXXXX).

● A autodeclaração do candidato, de que é negro/pardo, goza da presunção relativa de veracidade e será
confirmada por meio do Procedimento de Heteroidentificação e, no caso do indígena, da apresentação
de documentos.

● O  procedimento  de  heteroidentificação  deverá  ser  realizado  a  qualquer  momento  pela  UERN,
obedecendo as mesmas regras e termos preconizados na Resolução nº 23/2021 – CONSEPE. 

● Para o(a) candidato(a) selecionado(a) na modalidade de reserva de vagas para Indígenas, é preciso que
seja apresentada,  no ato da matrícula,  cópia do Registro Administrativo  de Nascimento e Óbito de
Índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela Fundação
Nacional do Índio – FUNAI, assinada por 03 lideranças indígena local.

● Os(As) candidatos(as) inscritos(as) na categoria de Cota Étnico-Racial concordaram em se submeter ao
Procedimento de Heteroidentificação.

● Considera-se  Procedimento  de  Heteroidentificação  a  confirmação  por  terceiros  da  condição
autodeclarada pelo(a) candidato(a).



● O  Procedimento  de  Heteroidentificação  para  candidatos(as)  autodeclarados(as)  negros(as)  será
fundamentado exclusivamente no critério fenotípico.

PRÉ-SELEÇÃO (opcional)

(EXEMPLO DE TEXTOS) 

● Caberá à Comissão de Seleção a decisão sobre o deferimento das solicitações de inscrição, com base na
análise da documentação apresentada e no atendimento a todos os quesitos descritos no item XXXXXX

● O resultado da homologação das solicitações de inscrições será divulgado no XXXXXX até XX DE
XXX DE 20XX.

● As  orientações  sobre  pedidos  de  reconsideração  em  relação  à  homologação  das  inscrições  estão
estabelecidas no item XXXXX do presente edital.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO (  FUNDAMENTAL  )  

Neste tópico é importante conferir:

● Isonomia nas etapas do processo seletivo.
● Verificar em cada fase se foi indicado o caráter eliminatório ou classificatório da etapa.
● Solicitar que as etapas estejam o mais detalhadas possíveis, para que o(a) candidato(a) tenha transparência no

processo de seleção.
● Quando o edital mostrar a distribuição da pontuação, conferir se confere a soma total.
● Conferir se a pontuação segue o mesmo parâmetro em todas as etapas, pois alguns editais colocam

pontuação de 0 a 10,00 em uma etapa e de 0 a 100 em outras etapas. Quando ocorrer, questionar.

(EXEMPLO DE TEXTOS) 

● O XXXX será avaliado por XX (XXX) examinadores, e, em caso de discrepância no valor acima de XXX pontos
das notas por eles atribuídos, haverá um terceiro examinador.

● Cada um dos examinadores deverá atribuir uma nota de XXXX a XXX à XXXXX, sendo que a nota final do
candidato será o resultado obtido pela média aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores.

APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO (  FUNDAMENTAL  )  

Neste tópico é importante conferir:

● Este tópico pode estar separado ou incluso no tópico anterior (ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO),
dependendo do Edital, mas o importante é que exista a previsão do conteúdo desses dois tópicos.

● Conferir se está descrito as notas mínimas nas etapas para aprovação e classificação.
● Conferir se foi determinado como será calculada a nota final e se a mesma está compreensível.

(EXEMPLO DE TEXTOS) 

● Será aprovado no Processo Seletivo 20XX o candidato que atender às seguintes exigências:
o ter obtido, no mínimo, nota XXX (XXXX) na XXXXX, condição necessária para submeter-se à

etapa seguinte; 
o ......
o ter obtido, no mínimo, nota XXX (XXX) como média ponderada das avaliações referidas nas

alíneas XXXXX deste item, sendo que a XXXXXX terá peso “XX” (XX), o XXXXXX terá



peso “XXX (XXX), e a pontuação do XXXXXX terá peso “XXX” (XXX), conforme fórmula
XXXXX.

● Será aprovado no Processo Seletivo 20XX o candidato que ficar dentro do limite de vagas ofertadas.
● Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida na análise do XXXXXX ou XXXXXX

estarão eliminados do Processo Seletivo
● (IMPORTANTE- Devido Ofício Circular nº 27/2020-CGSI/DPB/CAPES, de 26 de outubro de 2020) A

classificação  dentro  do  número  de  vagas  nos  cursos  de  Mestrado/Doutorado  não  assegura
necessariamente o recebimento de bolsas de estudo. 

● Caso haja disponibilidade de bolsa(s), a distribuição será feita de acordo com os critérios estabelecidos
em XXXXX.

● O candidato  aprovado  fora  do  número  de  vagas  permanecerá  em  lista  de  suplência,  podendo  ser
convocado, caso não sejam preenchidas todas as vagas no período de matrícula;

● A lista de suplência indicada no item XXXX terá validade de até XXX (XXX meses) a contar da data de
homologação das matrículas

● Para efeito de desempate na classificação final, será considerada a seguinte ordem: a) maior pontuação
XXXXXXX.

DA DIVULGAÇÃO (  FUNDAMENTAL  )  

(EXEMPLO DE TEXTOS) 

● O resultado XXXXX será divulgado a partir do dia XX de XXX de 20XX e estará disponibilizado no site do
Mestrado em XXXXX (http://XXXXXX) e no mural da Secretaria de Pós-Graduação do Mestrado.

● O resultado final será publicado no JOUERN a partir do dia XX de XXX de 20XX e será disponibilizado no site
do Mestrado em XXXX (http://XXXXXX)e no mural da Secretaria de Pós-Graduação do Mestrado.

RECURSOS (  FUNDAMENTAL  )  

É importante informar aos Programas a relevância deste tópico, a fim de evitar problemas judiciais com os
candidatos

Obs: os recursos devem ter prazo mínimo de 24h

● As impugnações, reconsiderações e os recursos relacionados ao presente edital deverão ser enviados por e-mail, 
por meio de peticionamento direcionado à Coordenação (anexo XXXXX). O documento deve ser devidamente 
preenchido e assinado, digitalizado (formato PDF) e enviado para o e-mail XXXXXXX com o assunto 
“RECURSO – (indicar a fase)”, até as 23h59min da data estipulada para os pedidos.

● O comprovante de recebimento do recurso será confirmado em resposta ao referido e-mail. O candidato que não 
receber esse retorno deverá entrar em contato com a secretaria do Programa; 

● Serão rejeitados, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo;
● Qualquer cidadão poderá impugnar os termos deste edital no prazo estabelecido no cronograma do item XX desse

edital.
● Só serão aceitos pedidos de impugnação devidamente fundamentados, com a indicação precisa do dispositivo 

deste edital questionado;
● Serão admitidos pedidos de reconsideração dos seguintes atos do processo de seleção: a) homologação das 

inscrições; b) pedidos de atendimentos especiais.
● Serão admitidos recursos das seguintes fases do processo de seleção: resultado da avaliação dos projetos de 

pesquisa; resultado da defesa dos projetos de pesquisa, resultado da análise do Currículo e do resultado final . O 
prazo para a interposição de recurso é de XXX(XXX) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado de 
cada fase.

● Os resultados dos recursos serão divulgados no site do programa por meio do endereço eletrônico XXXXXXXX 
e no mural da secretaria do Programa.

CALENDÁRIO (  FUNDAMENTAL  )  

Conferir se constam todas as datas importantes da seleção, inclusive as datas de recursos de todas etapas, por 
exemplo:



● Publicação do Edital
● Prazo para impugnação do edital
● Resultado da impugnação do edital
● Período de inscrição
● Homologação das inscrições e dos pedidos de atendimentos especiais
● Prazo para reconsideração das inscrições e dos pedidos de atendimentos especiais
● Publicação da análise dos pedidos de reconsideração
● Aplicação da avaliação 
● Resultado da avaliação 
● Data para recorrer do resultado da avaliação 
● Divulgação do resultado dos recursos da avaliação 
● Aplicação da avaliação 
● Resultado da avaliação 
● Data para recorrer do resultado da avaliação 
● Divulgação do resultado dos recursos da avaliação 
● Resultado final
● Data para recorrer do resultado final
● Homologação do resultado final
● Matrícula dos aprovados
● Previsão de início das aulas

DO EXAME DE PROFICIÊNCIA (OPCIONAL – DE ACORDO COM O REGIMENTO DE CADA 
PROGRAMA)

(EXEMPLOS DE TEXTOS) 

● O candidato deverá, obrigatoriamente, prestar exame e ser aprovado na prova de proficiência em XXXXX com
nota igual ou superior XXX (XXXX) pontos ou de acordo com média estabelecida pela instituição promotora.

● O exame de  proficiência  visa  avaliar  a  capacidade de  compreensão e  interpretação de um texto  técnico ou
científico, e deverá ser realizado em no máximo XXX (XXX) meses a contar da data do ingresso no Curso, e, em
caso de reprovação, num prazo máximo de XXX (XXX) meses.

● O aluno ingressante no XXXXX poderá pedir aproveitamento de Exame de Proficiência de acordo com o período
de validade do documento ou, na ausência desse período, realizado há XXX (XXXX) anos a contar da data de
matrícula como aluno regular.

● Só será considerada comprovação de proficiência a realizada na UERN ou em outra instituição reconhecida pelo
MEC, pela CAPES e/ou por instituições de línguas reconhecidas internacionalmente.

● Estão dispensados de prestar exames de proficiência os candidatos que tenham estudado ou estagiado por um
período superior a 6 (seis) meses, e há menos de 5 (cinco) anos de seu ingresso no Curso, no país onde um dos
idiomas  exigidos  pelo  Curso  seja  de  uso  corrente,  caso  apresentem  documentos  comprobatórios  dessa
experiência, no momento em que solicitar o seu aproveitamento.

MATRÍCULAS (OPCIONAL, PORÉM IMPORTANTE)

(EXEMPLOS DE TEXTOS) 

● A  matrícula  no  Curso  de  Mestrado  em  XXX  deverá  ser  feita  pelo(a)  interessado(a),  no  XXXXXXX,  em
procedimento a ser definido pela Coordenação e divulgado no Edital de Resultado Final.

● A não realização da matrícula no período previsto acarretará a desclassificação do(a) candidato(a), cabendo à
coordenação do Curso convocar o(a) próximo(a) da lista na ordem de classificação, concedendo-se prazo para
comparecimento e realização da matrícula, mediante edital

● A admissão dos candidatos selecionados para o curso de Mestrado em XXXXX somente se concretizará pelo seu
registro de matrícula na Secretaria de Pós-Graduação.

● Para  os  candidatos  aprovados  na  Cota  Étnico-Racial,  na  modalidade  autodeclarado preto,  pardo  e  indígena,
deverá apresentar o documento que comprova sua característica, emitido pela Comissão de Heteroidentificação
da UERN.

● O candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência deverá apresentar
laudo médico, com exames comprobatórios, atestando a condição característica desta modalidade e a avaliação da
junta multiprofissional.



● O candidato  inscrito  na  modalidade  de  reserva de vagas  para  indígena  deverá  apresentar  cópia  do Registro
Administrativo de Nascimento e Óbito de Índios (RANI) ou declaração de pertencimento emitida pelo grupo
indígena, reconhecido pela Fundação Nacional do Índio – Funai, assinada por liderança indígena local.

● O candidato que não realizou a entrega do Diploma de Graduação no ato da inscrição deverá apresentá-lo no ato
da matrícula.

● O candidato que não apresentar o diploma citado no item anterior não poderá realizar a matrícula.

DISPOSIÇÕES GERAIS (  FUNDAMENTAL  )  

(EXEMPLOS DE TEXTOS) 

● Será excluído do Processo Seletivo 20XX o candidato que, ativa ou passivamente, for encontrado praticando
qualquer tipo de fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante a realização de qualquer etapa do processo
seletivo

● Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e no
Regimento do Programa de Pós-Graduação ao qual se inscreve. 

● É de inteira responsabilidade do candidato as ferramentas e conexão para realização das etapas de inscrição e de
seleção, e que o programa não se responsabilizará por quaisquer tipos de instabilidade ou ausência de conexão e
acesso à internet durante o processo de inscrição e de seleção.

● O  Programa  de  Pós-Graduação  em  XXXXX  não  se  responsabiliza  por  possíveis  dificuldades  encontradas
pelos(as) candidatos(as) durante as etapas, por quaisquer motivos de ordem técnica dos equipamentos eletrônicos,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, procedimento indevido do(a) participante
e/ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

● É de responsabilidade do(a) participante encontrar as ferramentas e equipamentos necessários à participação e à
estabilidade da comunicação durante as etapas do processo.

● A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, etapas e matrícula caso seja verificada a falsidade em qualquer
declaração e/ou irregularidade nas provas ou em documentos apresentados.

● Outras informações estarão disponíveis no Site do Programa de Pós-Graduação em XXXXXXX
● Os casos  omissos  serão  julgados,  em primeira  instância  pelo  Colegiado do  Programa de  PósGraduação em

XXXXX e, em instância superior, pelos órgãos competentes da Universidade.

ANEXOS (  FUNDAMENTAL  )  

Neste tópico é importante conferir se estão presentes todos os anexos que o Edital mencionou.

É fundamental que o Edital tenha os seguintes anexos:

● Formulário de solicitação de atendimento especial, caso não tenha sido reservado um espaço para essa 
solicitação no formulário de inscrição.

● Formulário de autodeclaração de candidatos pretos, pardos ou indígenas.
● Formulário de autodeclaração de candidato com deficiência, caso não tenha sido exigido outro 

documento no lugar da autodeclaração.
● Termo de Compromisso para Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo com Vaga Institucional de 

Programa Stricto Sensu.
● Formulário padrão para interposição de recurso.

No Edital como um todo é necessário conferir: 

● Uniformização dos artigos (alíneas com lógica).
● Enumeração dos itens e subitens na ordem correta.
● Conferir se os itens, subitens e anexos estão sendo indicados, no corpo do texto, para os itens, subitens e

anexos corretos.

IMPORTANTE: 



● É necessário que seja acostado aos autos o documento que ateste a escolha da comissão de organização 
do certame, especialmente designada pelo Colegiado do Curso ou Programa, conforme previsão do art. 
17 da Resolução 06/2020 - Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UERN.

● É necessário publicação deste Edital no Jornal Oficial da UERN – JOUERN, devendo tal informação 
fazer constar do próprio instrumento editalício.


