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EDITAL 
 
A Secretaria de Assuntos Estudantis (SAE) comunica aos candidatos alunos ou egressos da rede pública de ensino 
que são as seguintes as normas para concessão de dispensa da taxa de inscrição no Processo Seletivo 2005: 
 
1. Poderá solicitar a dispensa do pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo 2005, desde que formalize 

sua solicitação no período determinado, o candidato que: 
1.1. Tenha cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em 

escolas do Estado do Rio Grande do Norte reconhecidas como filantrópicas pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Desporto do RN. 

1.2. For concluinte do Ensino Médio em escola pública ou filantrópica, desde que tenha cursado o 1º e o 2º anos 
do Ensino Médio na rede pública ou filantrópica (na forma especificada no item 1.1.).  

 
2. A aquisição do Formulário para Solicitação de Isenção, no valor de R$ 3,00 (três reais), poderá ser feita no 

período de 20 a 30 de julho de 2004, somente nas agências próprias, franqueadas e de conveniências da ECT 
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 
 

3. O Formulário, devidamente preenchido, assim como toda a documentação obrigatória citada no item 6 deste 
Edital, deverão ser postados na ECT, até o dia 30 de julho de 2004. 
 

4. A concessão de dispensa da taxa de inscrição será condicionada à apresentação do formulário devidamente 
preenchido, acompanhado de todos os documentos obrigatórios e da avaliação do perfil socioeconômico do 
candidato. 
 

5. A avaliação do perfil socioeconômico mencionada no item 4 será realizada pelas assistentes sociais da UFRN e 
deverá contar com visitas domiciliares. 
 

6. É a seguinte a documentação obrigatória a ser apresentada pelos candidatos (fotocópias), além daquela solicitada 
no Formulário Para Solicitação de Isenção: 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
• Carteira de identidade; 
• Histórico Escolar de todo o Ensino Médio na rede pública ou declaração de que está cursando a última série 

do Ensino Médio em escola pública. Neste caso, anexar Histórico Escolar do 1º e 2º anos na rede pública; 
• Quanto à renda familiar, apresentar um dos documentos listados abaixo, do candidato ou do seu 

responsável financeiro: 
- Contracheque ou declaração da empresa empregadora, constando cargo e salário mensal atualizado;  
- Comprovante de aposentadoria, pensão ou auxílio-doença; 
- Cópia completa da Declaração do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, para proprietários de micro-

empresas; 
- Declaração, com assinatura reconhecida em Cartório, na qual constem os rendimentos mensais e a 

descrição da atividade exercida, para autônomos e outros prestadores de serviço; 
- Declaração do sindicato comprovando a renda, quando tratar-se de taxista, agricultor ou pescador; 

• Caso o candidato seja casado, deverá apresentar o seu comprovante de renda e o do cônjuge. 
 
7. Em nenhuma hipótese haverá pedido de revisão quanto ao indeferimento do pedido de isenção. 
 
 

Natal(RN), 12 de julho de 2004. 
 
 
 

Marciano Furukava 
SAE 


