
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. SE CONSTATADO, EM QUALQUER ÉPOCA, QUE O CANDIDATO SE 

UTILIZOU DE MEIOS ILÍCITOS PARA TER ACESSO A UMA DAS VAGAS 

OFERTADAS NESTE EDITAL, O MESMO PERDERÁ O DIREITO À VAGA 

ADQUIRIDA, AINDA QUE JÁ ESTEJA EM PLENO EXERCÍCIO DAS 

ATIVIDADES DISCENTES, DEVENDO A UERN DESLIGAR 

COMPULSORIAMENTE ESSE ALUNO. 

18.1.1. Além da exclusão, o candidato incurso na violação deste edital poderá sofrer 

outras punições previstas na legislação brasileira, levando-se em conta a gravidade da 

ocorrência e os danos materiais e/ou pessoais que houver causado. 

18.2. Em nenhuma hipótese será concedida ao candidato recontagem de pontos ou 

revisão de sua prova de redação. 

18.3. O candidato poderá requerer à COMPERVE, a partir do dia 10 de fevereiro de 

2014, via formulário padrão disponibilizado no endereço eletrônico 

www.uern.br/comperve, cópias dos espelhos das folhas de respostas objetivas e de 

redação, exclusivamente para fins pedagógicos. 

18.4. O boletim de desempenho dos candidatos aprovados no PSV 2014 estará 

disponível no endereço eletrônico da COMPERVE até a primeira semana do semestre 

letivo 2014.2. 

18.5. Somente será permitido ao candidato sair conduzindo os cadernos de provas, 

devidamente identificados, no segundo dia de aplicação, a partir das 16h30min (horário 

oficial local). 

18.5.1. Ao sair da sala conduzindo o caderno de provas, será vetado ao candidato o 

acesso às dependências do local de realização das provas, devendo conduzir-se 

diretamente ao portão de saída. 

18.5.2. A COMPERVE não se responsabilizará em nenhum momento pela entrega dos 

cadernos de provas dos candidatos que saírem antes do horário determinado no item 

18.5. 

18.6. Com o objetivo de garantir a lisura do PSV, durante a realização das provas, 

nas situações que se fizerem necessárias, a COMPERVE poderá, a qualquer 

momento, proceder a uma identificação datiloscópica e/ou fazer uma vistoria 

rigorosa em candidatos (ou solicitar à autoridade competente que o faça). 

18.7. A COMPERVE divulgará, sempre que necessário, edital de convocação, normas 

complementares e avisos oficiais sobre o PSV 2014. 

18.8. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos e fins, quaisquer editais 

complementares que vierem a ser publicados pela UERN relativos ao PSV 2014. 

18.9. Os programas das disciplinas destinados às provas, bem como as informações 

sobre os cursos, constarão do Manual do Candidato. 

18.10. Os candidatos manifestarão sua concordância irrestrita com os termos do 

presente edital e com as instruções que constarem do Manual do Candidato, das provas 

do PSV 2014 e dos cartões de respostas para leitura ótica ao efetuarem a sua inscrição, 

não cabendo a alegação de desconhecimento de qualquer item ou reclamação quanto ao 

seu conteúdo. 

18.11. Com base no artigo 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

COMPERVE reserva-se o direito de manter as folhas de respostas, os cadernos de 

provas, as folhas de redação e todo material de aplicação arquivados por 90 (noventa) 

dias consecutivos, contados a partir da divulgação do resultado final do PSV 2014. 

18.12. Este edital será divulgado no portal da UERN (www.uern.br) e no endereço 

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

http://www.uern.br/comperve


18.13. Cabe à COMPERVE a tomada de decisões sobre os casos omissos e as 

situações não previstas neste edital, como instância recursal. 

18.14. Este edital entra em vigor a partir da data de sua divulgação, sendo válido apenas 

para o PSV 2014, revogadas as disposições em contrário. 
 


