
Concurso UFRN - Edital 087/2022
Perguntas e Respostas Frequentes

A Comperve orienta aos candidatos que façam a leitura completa do Edital
084/2022, onde estão todas informações acerca do concurso. Contudo, separamos algumas
informações que tem sido de frequente dúvida:

1. Quando os programas dos cargos serão publicados?
Conforme o item 1.5 do Edital, serão publicados na data provável de 15 de setembro
de 2022.

2. Qual será o período de inscrição? E quando serão aplicadas as provas?
Todas as datas referentes a inscrição, interposição de recursos, provas, dentre
outras, podem ser vistas no corpo do Edital 087/2022 ou, de forma sumarizada, no
Anexo II do mesmo. É possível, também, consultar as datas na página “Agenda do
Candidato”, disponível na área de informações do concurso no site da Comperve.

3. Por quais livros devo estudar?
A Comperve não faz indicação de referência bibliográfica.

4. O Edital da UFRN considerará a Lei n° 11.122/2022 do Estado do Rio Grande do
Norte, para reserva de vagas para pessoas com deficiência?
Não. Contudo, o candidato que precisar de condições diferenciadas durante a
realização, poderá solicitar o atendimento conforme os itens 7.15, 7.16 e 7.17 do
Edital

5. Sou doador de sangue; de leite materno; ou prestei serviço eleitoral. Tenho direito a
isenção da taxa de inscrição?
Não. A Lei nº 13.656/2018 define isenção apenas para inscritos no CadÚnico e para
doadores de medula óssea.

6. Me cadastrei como doador voluntário de medula óssea. Tenho direito a isenção da
taxa de inscrição?
Ser apenas inscrito como doador não dá direito à isenção da taxa de inscrição. O
candidato deverá comprovar, por meio de declaração da entidade reconhecida pelo
Ministério da Saúde, que efetuou uma doação.

7. Posso me inscrever para mais de um cargo?
Sim, desde que as provas sejam realizadas em períodos distintos, conforme datas e
horários definidos no item 11.1.1 do Edital. Por exemplo, pode-se concorrer aos
cargos de Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação e
Técnico em Enfermagem. Para cada cargo, o candidato deverá fazer uma nova
inscrição e efetuar o pagamento da taxa, caso não seja candidato isento.

8. E se eu me inscrever para dois cargos que terão as provas aplicadas no mesmo dia
e hora?
Será validada apenas a última inscrição efetivada, conforme o item 7.9 do Edital.



9. No dia da prova, posso usar a CNH Digital?
Não. Conforme o item 11.6, durante a aplicação da prova não é permitido portar
celular (ligado ou não). Caso seja necessária a identificação do candidato por meio
de documento de identificação, o candidato não poderá usar o celular. Portanto,
conforme o item 12.8 do Edital, não será aceito documento digital ou eletrônico.

10. O uso de máscara será obrigatório? Será necessária a apresentação do
comprovante de vacinação?
Não será exigido comprovante de vacinação. No momento, o número de casos de
infecção por COVID-19 permite um relaxamento nos protocolos de biossegurança.
Se o candidato desejar, poderá usar máscara no dia da prova, mas deverá retirá-la,
quando solicitado, para fins de identificação.

11. Tenho outras dúvidas, como faço?
A Comperve tem dois canais de atendimento: via WhatsApp, pelo número 84 9
9480-6849, e por e-Ticket, no link http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/.

http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/

