
Retificação do Edital Nº 001/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 
NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

Em  decorrência  do  recrudescimento  da  pandemia  da  COVID-19  nos  meses  de
fevereiro/março de 2021, a COMPERVE e Escola Agrícola de Jundiaí resolvem fazer as
seguintes  retificações no edital  de seleção para novos alunos em 2021 a fim de tentar
minimizar danos ao processo e à saúde das pessoas.

No capítulo VI, DAS PROVAS 

 No que se refere aos itens 6.2, 6.7 e 6.7.1, onde estiver redigido “prova de redação”,
que  seja  observado  que  nesta  seleção  não  haverá  aplicação  de  prova  de
redação. O candidato fará apenas uma prova objetiva, onde o mesmo será avaliado
por sua capacidade de leitura e interpretação de textos, incluindo tabelas, gráficos e
mapas, conhecimento do mundo, além de resolução de problemas.

No capítulo VII – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 No que se refere aos itens 7.1 e 7.11, com relação a data de aplicação da prova,

leia-se que:  As Provas serão aplicadas nos municípios de Natal,  Caicó,  Currais
Novos, Santa Cruz e Macaíba,  em data ainda a ser divulgada quando houver
possibilidade sanitária de execução da seleção, segundo os órgãos sanitários
competentes,  e  observará  todas  as  recomendações  definidas  no  Protocolo  de
Biossegurança  da  UFRN,  disponível  em
http://www.comperve.ufrn.br/arquivos/protocolo_bioseguranca_covid_19.pdf,  de
modo a garantir um ambiente seguro e saudável durante a aplicação das provas
diante do contexto da pandemia de COVID-19. 

 No que se refere aos itens 7.4, 7.6.d, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.15, 7.17 e
7.18, (a e d), onde houver referência à prova de redação, seja compreendido que
não haverá nesta seleção aplicação de prova de redação.

No capítulo VIII – DA CORREÇÃO, DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

 No  que  se  refere  aos  itens  8.2,  8.3,  8.4  e  8.5  referente  ao  item  VIII  –  DA
CORREÇÃO, DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO,  onde houver  referência  à
prova de redação, seja compreendido que não haverá, nesta seleção, aplicação
de prova de redação.

 No que se refere ao critério de desempate, será dada preferência, na ordem de
prioridade a seguir, ao candidato que:

a) tiver menor renda familiar, de acordo com informação fornecida no Formulário de 
Inscrição a ser comprovada no ato de matrícula, em conformidade com a Lei 13.184, de 4 
de novembro de 2015; 
b) tiver maior idade.  
O item 8.9 foi revogado.

No capítulo X – DOS RECURSOS 



 No que se refere ao item 10.7., O candidato poderá consultar cópia de sua Folha
de Resposta da Prova Objetiva no sítio da Comperve (www.comperve.ufrn.br), por
um período de setenta e duas horas contadas a partir da divulgação do resultado
da respectiva prova.  

 No que se refere aos itens 10.8 e 10.9, ambos ficam revogados, pois não haverá
nesta seleção aplicação de prova de redação.

No que se refere ao Anexo II, que trata do CRONOGRAMA do processo seletivo, seguem
as novas datas:

ANEXO II 

CRONOGRAMA

Eventos Período

Inscrições 22 de fevereiro a 22 de março
de 2021

Pagamento da taxa de inscrição 22 de fevereiro a 23 de março
de 2021

Solicitação de condição diferenciada
para realização da prova

22 de fevereiro a 23 de março
de 2021

Solicitação de isenção da taxa de
pagamento da inscrição

22 de fevereiro a 10 de março
de 2021

Divulgação das solicitações de
isenção deferidas 

12 de março de 2021

Divulgação das inscrições validadas 26 de março de 2021

Data da aplicação da prova Não há previsão por conta da
pandemia da COVID-19. 
A nova data será avisada no 
site da COMPERVE.


