
NOTA SOBRE RETOMADA DO EXAME DE PROFICIÊNCIA

A COMPERVE informa que retomará as atividades do exame de proficiência com normas
divulgadas no dia 08 de fevereiro de 2021. A aplicação das provas obedecerá os
protocolos sanitários vigentes de prevenção contra COVID-19.

Com a retomada da avaliação, alguns pontos precisam ser esclarecidos:

● O formulário de inscrição será reaberto para atender demandas reprimidas devido
ao período de paralisação do processo.

● Os candidatos nesta lista :
http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/proficiencia/20201/documentos/relacao_adiad
os_20201209.pdf não precisarão efetuar o pagamento nesse processo. Caso já
tenham se inscrito no processo 2021.1 antes da paralisação, terão sua inscrição
validada. Caso ainda não tenham feito a inscrição no processo 2021.1 devem
realizar a inscrição no período de reabertura de inscrição para ter o direito.

● Aqueles que realizaram o pagamento antes da paralisação do processo 2021.1 terão
sua inscrição validada, não sendo necessário se inscrever novamente.

● Para candidatos que se inscreveram antes da paralisação mas não efetuaram
pagamento é necessário fazer nova inscrição e efetuar o pagamento(salvo casos de
isenção e dos candidatos isentos devido ao pagamento do processo 2020.1).

● Serão analisados pedidos de reembolso dos pagamentos do processo 2021.1
apenas dos casos nos quais o candidato comprovar que realizou o exame em outra
instituição. Esses pedidos poderão ser enviados no nosso sistema de tickets
http://sistemas.comperve.ufrn.br/helpdesk/ até o último dia de inscrição(22 de agosto
de 2021).

Abaixo novo cronograma para aplicação das provas:

Reabertura do formulário de inscrição 9 a 22 de agosto de 2021

Período para pagamento da taxa de
inscrição.

9 a 23 de agosto de 2021

Divulgação da validação das inscrições 30 de agosto de 2021

Divulgação dos locais de prova 06 de setembro de 2021

Aplicação das provas 12 de setembro de 2021

Resultado da prova discursiva 11 de outubro de 2021

Resultado final 30 de outubro de 2021

05 de agosto de 2021.
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