
7. TAXA DE INSCRIÇÃO 

7.1. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 

conhecimento do disposto neste edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos.  

7.2. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 (cento e dez reais).  

7.3. É de inteira responsabilidade do candidato pagante guardar o comprovante de 

pagamento até a data da confirmação de sua inscrição. 

7.4. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição e não será 

permitida a transferência do valor pago a terceiros. 

7.5. O candidato pagante, para confirmar sua inscrição, deverá realizar o pagamento da 

taxa exclusivamente por meio de boleto bancário, pagável nas agências bancárias e 

casas lotéricas até o dia 11 de dezembro de 2013, ficando a COMPERVE isenta de 

qualquer responsabilidade sobre pagamentos extemporâneos. 

7.6. O boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição deverá ser impresso pelo 

candidato no momento do envio do Formulário de Inscrição eletrônico. 

7.7. Em cumprimento à Lei Estadual nº 8.627, de 20 de janeiro de 2005, e ao Decreto 

Estadual nº 19.844, de 06 de junho de 2007, que regulamenta a Lei Estadual nº 5.869, 

de 09 de janeiro de 1989, será concedida a dispensa de 100% (cem por cento) do valor 

referente à taxa de inscrição ao candidato que comprove: 

a) Ter cursado todo o ensino médio em escola pública do Estado do Rio Grande do 

Norte e ter concluído no biênio 2011/2012; 

b) Ser aluno do 3º ano do ensino médio de escola pública do Estado do Rio Grande 

do Norte, em 2013, tendo também cursado o 1º e o 2º ano desse nível de ensino no 

referido Estado em escola pública; 

c) Ter cursado todo o ensino médio em escola privada do Estado do Rio Grande do 

Norte e ter concluído no biênio 2011/2012, na condição de aluno bolsista, com o valor 

da bolsa nos três anos (1º, 2º e 3º) igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da mensalidade escolar; 

d) Ser aluno do 3º ano do ensino médio de escola privada do Estado do Rio Grande 

do Norte, em 2013, na condição de aluno bolsista, tendo também cursado o 1º e o 2º 

ano desse nível de ensino no referido Estado nessa mesma condição, e que o valor 

da bolsa nos três anos tenha sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da mensalidade escolar; 
e) Ser doador de sangue e ter efetuado, no mínimo, 3 (três) doações sanguíneas 

convencionais para instituições públicas vinculadas à rede hospitalar do Estado do Rio 

Grande do Norte, no período de doze meses anteriores à data de publicação do edital de 

abertura do PSV/2014. 

7.7.1. De acordo com o estabelecido no Decreto citado no subitem 7.7, para requerer 

isenção da taxa de inscrição no PSV 2014, o candidato doador de sangue deverá: 

a) Anexar documento comprobatório das respectivas doações (especificadas na letra “e” 

do subitem 7.7), expedido, exclusivamente, por órgãos públicos coletores de sangue do 

Estado do Rio Grande do Norte, contendo o número do cadastro, nome e o número do 

CPF do doador; 

b) Entregar os documentos especificados na letra “a” deste subitem no período de 16 a 

20 de dezembro de 2013, no horário das 08h às 17h (horário oficial local), em um dos 

postos de entrega da documentação especificados no subitem 8.2 deste edital. 

7.8. Em cumprimento à Lei Estadual nº 8.627, de 20 de janeiro de 2005, será concedida 

a dispensa de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição ao candidato que 

comprove: 

http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-leis-decretos/arquivos/0471lei_n_8.627_(isencao_de_taxa).pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-leis-decretos/arquivos/0471decreto_n_19.844_(doador_de_sangue).pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-leis-decretos/arquivos/0471decreto_n_19.844_(doador_de_sangue).pdf


a) Ter cursado todo o ensino médio em escola pública do Estado do Rio Grande do 

Norte e concluído este nível de ensino em período anterior a 2011; 

b) Ser aluno do 3º ano do ensino médio de escola privada do Estado do Rio Grande do 

Norte, em 2013, na condição de aluno bolsista, tendo também cursado o 1º e o 2º ano 

desse nível de ensino no mesmo Estado e respectivamente nos anos de 2011 e 2012, 

nessa mesma condição, com o valor da bolsa em qualquer dos anos inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar. 

7.9. O candidato que não comprovar através de documentos as informações 

especificadas nos subitens 7.7, 7.7.1 ou 7.8 deste edital perderá o direito ao benefício. 

7.9.1. Nos casos citados no subitem anterior, o candidato somente poderá realizar as 

provas do PSV 2014 na condição de candidato pagante. Para tanto, o mesmo deverá no 

período de 23 a 27 de dezembro de 2013 acessar o endereço eletrônico 

www.uern.br/comperve, procurar o item “inscrição do PSV 2014”, acessar correção de 

taxa, a fim de gerar o boleto bancário para efetuar o pagamento correspondente. 

7.9.2. O candidato que realizou o pagamento conforme o subitem 7.9.1 deverá entregar 

seu comprovante de pagamento na sede da COMPERVE (Rua Amaro Cavalcante, 294, 

Centro, CEP 59610-110 – Mossoró/RN), devidamente identificado com o nº de 

inscrição e CPF do candidato, bem como nos campi avançados da UERN, nos horários 

das 07h30mim às 11h e das 13h30min às 17h (horário oficial local). 

7.9.3. O candidato que não cumprir o que determina o subitem 7.9.1 não terá sua 

inscrição confirmada no PSV 2014. 
 


