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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

EDITAL

     A Pró-Reitoria de Administração e Assuntos Estudantis - PAAE, através do Departamento de
Assuntos Estudantis - DEPAE, comunica aos candidatos as normas estabelecidas para concessão de
dispensa da taxa de inscrição no Processo Seletivo de 2003:

     1. Poderão solicitar a dispensa do pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo de 2003,
desde que formalize sua solicitação no período determinado, o candidato que estiver CONCLUINDO ou 
que tiver CONCLUÍDO o ensino médio (ou curso equivalente) em escola pública estadual ou municipal
do Estado do Rio Grande do Norte; em escola do Estado do Rio Grande do Norte reconhecida como
FILANTRÓPICA pela Secretaria de Educação/RN e no Colégio Agrícola de Jundiaí/RN.
          1.1. Além destes, poderão requerer dispensa do pagamento da taxa os candidatos que estiverem
CURSANDO A ÚLTIMA SÉRIE do ensino médio (ou equivalente) ou que tenha concluído no
CEFET/RN.

     2. A concessão de dispensa será condicionada à avaliação que as Assistentes Sociais do DEPAE
farão do perfil socioeconômico do candidato e à comprovação, através de visita domiciliar, das
informações por ele declaradas no Questionário de que trata o Item 5 deste Edital.

     3. Em hipótese alguma será concedida a dispensa da taxa a portador de diploma de curso superior
ou a estudante regularmente cadastrado em curso de graduação da UFRN ou em outra Instituição de
Ensino Superior.

          3.1. Não se concederá isenção, também, ao candidato que, tendo sido dispensado do pagamento
da taxa de inscrição no Processo Seletivo de 2002, não compareceu à aplicação de alguma das provas.

     4. Fica vetado ao candidato solicitar dispensa da taxa de inscrição em mais de um dos municípios
mencionados no ítem 5 deste Edital.

     5. Nos horários de, 07h30min às 17h30min, em Caicó, Currais Novos e em Natal, qualquer candidato
referido no Item 1 deste Edital, que pretender dispensa da taxa de inscrição deverá:

          a) Receber o material para inscrição no período de 24 a 30 de julho de 2002, nos locais
estipulados abaixo: 

LOCALIDADE A QUEM SE DESTINA LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃODOS
FORMULÁRIOS

CAICÓ e
CURRAIS NOVOS

Qualquer candidato referido no
ítem 1 deste Edital Sede do CERES em Caicó e Currais Novos

NATAL
Para os que concluíram até

2001 e que estão previstos no
item 1 deste Edital

Sede da COMPERVECampus
Universitário/Natal

NATAL
Para os concluintes de 2002 e 
que estão previstos no item 1

deste Edital

Nos colégios da rede pública do RN que
tenham concluintes do Ensino Médio e no

CEFET/RN

IMPORTANTE:

Para receber o material de inscrição na sede da COMPERVE o interessado deverá demonstrar
sua condição ter CONCLUÍDO o ensino médio (ou curso equivalente) até 2001 em escola
pública estadual ou municipal do Estado do Rio Grande do Norte; em escola do Estado do Rio
Grande do Norte reconhecida como FILANTRÓPICA pela Secretaria de Educação/RN, no
CEFET ou no Colégio Agrícola de Jundiaí/RN.
Além destes poderão receber, mediante apresentação de comprovante, os concluintes em 2002
de escolas públicas estaduais ou municipais do Estado do Rio Grande do Norte ou de escolas do
Estado do Rio Grande do Norte reconhecidas como FILANTRÓPICAS pela Secretaria de
Educação, situadas em municípios do interior do estado do RN.

          b) Postar juntamente com o Questionário preenchido, TODOS E DE UMA SÓ VEZ, os
documentos assinalados na folha de instruções para preenchimento do formulário de inscrição, em uma
agência dos correios (ECT) do estado do RN, até o dia 06 de agosto de 2002.
          c) O custo da postagem será único e no valor de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)
de acordo com convênio celebrado pela UFRN e a ECT, para este objetivo. 

Natal 21 de julho de 2002.

Profa. Célia Maria da Rocha Ribeiro
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Pró-Reitora de Administração e Assuntos Estudantis

Voltar


