
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
COMPERVE - COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR 

EDITAL Nº 10/2006 
 

Regulamenta a seleção especial para ingresso 
nos cursos superiores de Tecnólogo em 
Gestão Hospitalar e Tecnólogo em Gestão 
Pública da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte no ano de 2007. 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Comissão Permanente do 
Vestibular (COMPERVE), na forma do que determinam a Lei nº 9.394, de 20/12/96, a Resolução 
CNE-CP nº 3, de 18/12/2002, o Parecer CNE/CES 436/2001, a Lei nº11.091, de 12/01/2005, o 
Decreto nº 5.154, de 23/07/2004 e o Decreto nº 5.707, de 23/02/2006 e o Provimento nº 066/06-R, 
de 20 de dezembro de 2006, anuncia que estarão abertas no período de 05 a 09 de fevereiro de 
2007, em Natal, as inscrições para a SELEÇÃO ESPECIAL para os cursos superiores de Tecnólogo 
em Gestão Hospitalar e Tecnólogo em Gestão Pública, regulamentados pelas resoluções de n° 
110/2006 - CONSEPE, de 22 de novembro de 2006 e de nº 132/2006 - CONSEPE, de 19 de 
dezembro de 2006, destinada a selecionar servidores técnico-administrativos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
 
 
1 Da Validade 
A Seleção Especial anunciada neste Edital terá caráter classificatório e validade para matrícula no 
Período Letivo 2007.1, nos cursos superiores de Tecnólogo em Gestão Hospitalar e Tecnólogo em 
Gestão Pública, respeitados os termos em que foram aprovados no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CONSEPE. 
 
2 Das Vagas 
Serão oferecidas 50 (cinqüenta) vagas para cada um dos cursos, com entrada única no primeiro 
semestre de 2007. 
 
3 Dos Requisitos 
Poderão participar da Seleção Especial os servidores que preencherem, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
3.1 Para o curso de Tecnólogo em Gestão Hospitalar: 

a) ser servidor técnico-administrativo do quadro permanente da UFRN; 
b) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
c) haver concluído o ensino médio; 
d) não possuir graduação em nível superior; 
e) estar lotado em uma das seguintes unidades de saúde: Hospital de Pediatria; Hospital 

Maternidade Ana Bezerra; Hospital Universitário Onofre Lopes; Maternidade Escola Januário 
Cicco; Núcleo de Hematologia e Hemoterapia; Departamento de Assistência ao Servidor; ou 

f) estar lotado em outras unidades, mas ocupar os seguintes cargos: Auxiliar de Enfermagem; 
Técnico de Enfermagem; Auxiliar de Laboratório; Técnico de Laboratório; Técnico de Radiologia; 
Assistente de Laboratório; Auxiliar de Saúde; Auxiliar de Nutrição e Dietética; Técnico de Nutrição 
e Dietética; Atendente de Consultório; Atendente de Enfermagem; Técnico de Anatomia e 
Necropsia; Auxiliar de Anatomia e Necropsia; Instrumentador Cirúrgico; Técnico em Alimentos e 
Laticínios; Técnico em Equipamento Médico-odontológico; Técnico em Farmácia; Técnico em 
Higiene Dental; Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia e Visitador Sanitário. 



 
3.2 Para o curso de Tecnólogo em Gestão Pública: 

a) ser servidor técnico-administrativo do quadro permanente da UFRN; 
b) encontrar-se em efetivo exercício do cargo; 
c) haver concluído o ensino médio; 
d) não possuir graduação em nível superior. 

 
4 Das Inscrições 
4.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições, 
normas e instruções constantes neste Edital. 
4.2 Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição. 
4.3 A inscrição será realizada a partir das 08 horas do dia 29 de janeiro, até às 23h59min do dia 04 
de fevereiro de 2007, observando os seguintes procedimentos: 

a) Acessar o site www.comperve.ufrn.br, no qual estarão disponíveis, on-line, o Edital e o 
Formulário de Inscrição. 

b) Preencher integralmente o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções 
constantes no mesmo. 

c) Enviar eletronicamente o Formulário de Inscrição, procedimento que irá gerar o seu 
número de inscrição. 

d) Imprimir a Ficha de Inscrição.  
4.4 Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição será proibido substituir opção de 
curso. 
4.5 A COMPERVE não se responsabiliza pelo não-recebimento de solicitação de inscrição via 
Internet por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
4.6 É de inteira responsabilidade do candidato guardar a Ficha de Inscrição que será entregue 
à COMPERVE na ocasião do recebimento do Cartão de Inscrição.  
4.6.1  A referida Ficha é instrumento de comprovação da inscrição efetuada. 
4.7 Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação: 

a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública; 
b) Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; 
c) Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.); 
d) Passaporte; 
e) Certificado de Reservista; 
f) Carteira de Trabalho; 
g) Carteira Nacional de Habilitação contendo foto; 
h) Carteiras funcionais do Ministério Público; 
i) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade 

como identidade. 
 
5 Do Cartão de Inscrição 
5.1 O Cartão de Inscrição será entregue na sede da COMPERVE situada na Av. Senador Salgado 
Filho, Campus Universitário – Lagoa Nova, nos dias 13, 14 e 23 de fevereiro de 2007. 
5.2 O Cartão de Inscrição só será entregue ao próprio candidato, sendo exigidos no ato: 

a) apresentação do original do mesmo documento de identificação utilizado em sua inscrição; 
b) apresentação do certificado de conclusão do ensino médio; 
c) entrega de duas fotografias 3x4, coloridas, iguais e datadas a partir de 2004 (só se aceitarão 

fotografias digitais com a mesma qualidade das fotografias convencionais e impressas em papel 
fotográfico); 

d) entrega da Ficha de Inscrição assinada. 
5.3 O Cartão de Inscrição trará indicado o local onde o candidato fará as provas. 



 
 
6 Das Provas 
6.1 Os candidatos aos dois cursos serão submetidos a uma prova de Língua Portuguesa, de caráter 
eliminatório e classificatório. 
6.2 A prova será composta de duas questões: uma redação e a interpretação de um texto. 
6.2.1 A prova avaliará a capacidade de o candidato organizar seu raciocínio e de expressar suas 
idéias de forma coerente e coesa, de acordo com o registro culto da língua portuguesa, considerando 
convenções da escrita, aspectos gramaticais e estrutura textual. 
 
7 Da Aplicação das Provas 
7.1 A prova será realizada no dia 25 de fevereiro de 2007 e terá 3 (três) horas de duração.  
7.2 O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 8h20min às 9 horas (horário da 
TELEMAR local). 
7.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de 
realização das provas, constante no seu Cartão de Inscrição, e o comparecimento no horário 
determinado no subitem 7.2 deste Edital. 
7.4 O candidato que chegar após as 9 horas não terá acesso ao local de realização das provas e 
estará automaticamente eliminado do processo da Seleção Especial. 
7.5 Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original 
do mesmo documento de identificação utilizado no ato de sua inscrição, salvo quando 
explicitamente autorizado pela COMPERVE. 
7.6 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
7.7 A identificação especial referida no subitem 7.6 será exigida, também, do candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do 
portador. 
7.8 Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 
protocolo de documento. 
7.9 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
7.10 Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato portar arma, telefone 
celular, relógio eletrônico ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, calculadora, câmera 
fotográfica, dicionário, apostila, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo 
gênero, livro, boné, corretivo líquido, borracha e outros. 
7.10.1 A COMPERVE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a 
realização da prova. 
7.11 Na primeira hora de aplicação da prova, o candidato será identificado e deverá assinar o Cartão 
de Freqüência e a capa do Caderno de Questões – no espaço reservado para isso. 
7.12 Estará automaticamente eliminado do processo da Seleção Especial o candidato que:  

a) deixar de comparecer a prova; 
b) obtiver nota zero (na nota bruta) na prova; 
c) se identificar em outro espaço além daquele reservado para esse fim, na capa do Caderno de 

Questões; 
d) redigir as respostas às questões com lápis grafite (ou lapiseira); 
e) for surpreendido fornecendo e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
f) for surpreendido portando telefone celular, relógio eletrônico, gravador, receptor, calculadora, 

câmera fotográfica, pager, notebook e/ou equipamento similar, ligado ou não; 
g) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para 

supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas; 



 
h) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo estabelecido; 
i) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
j) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Caderno de Questões; 
k) descumprir as instruções contidas nos Cadernos de Questões; 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
m) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros. 
 
8 Da Correção das Provas 
8.1 A nota máxima de cada questão será 10,0 (dez) pontos. 
8.2 Cada questão será avaliada isoladamente por dois professores e a nota final será o 
resultado obtido pela média aritmética das notas atribuídas por cada um. 
8.3 As notas, de que trata o subitem anterior, serão lançadas em Folha de Avaliação e 
processadas eletronicamente.  
8.4 Se as notas tratadas no subitem 8.3 divergirem em dois pontos ou mais, um terceiro 
examinador será convocado, sendo a nota final da questão o resultado da média aritmética das 
duas notas que mais se aproximarem.  
8.5 Os pontos obtidos em cada questão serão padronizados, por curso, de acordo com a seguinte 
expressão: 
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onde: 

pX  = escore padronizado 

x  = nota bruta 
x  = média das notas brutas 
σ = desvio padrão das notas brutas 
 
8.6 No cálculo da média e do desvio padrão, não serão considerados os candidatos faltosos. 
 
9 Da Classificação 
9.1 Em cada curso, os candidatos serão classificados na ordem decrescente das médias dos escores 
padronizados obtidos nas duas questões. 
9.2 Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade de nota final, será adotado como critério de 
desempate o candidato de maior idade.  
9.3 As relações por Curso com os nomes dos candidatos, contendo a classificação e o escore médio 
obtido, serão divulgadas via Internet nos sites www.comperve.ufrn.br e www.prh.ufrn.br . 
 
10 Da Matrícula 
10.1 Por ocasião da efetivação da matrícula, somente poderão ser matriculados os candidatos 
classificados dentro do limite de vagas fixado no item 2 deste Edital. 
10.2 A matrícula será efetuada na Pró-Reitoria de Graduação em data informada por ocasião da 
divulgação do resultado. 
10.3 Após a matrícula, caso restem vagas em qualquer dos cursos, serão convocados os candidatos 
habilitados, de acordo com o processo classificatório. 
 



 
11 Da Realização do Curso 
11.1 A data de início das aulas, o local de realização dos cursos e o cronograma do primeiro 
semestre serão informados por ocasião da divulgação dos resultados.  
 
12 Das Disposições Finais 
12.1 As provas serão destruídas decorridos 60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final 
da Seleção Especial. 
12.2 Os casos omissos serão resolvidos pela COMPERVE. 
 
 

Natal, 21 de dezembro de 2007 
 

Betania Leite Ramalho 
Presidente da Comperve 

 


