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CONVOCAÇÃO 

 
 

Em atendimento ao Processo nº 2006.84.00.008309-8, do Ministério Público Federal, ficam 
convocados a apresentar documentação os candidatos inscritos no Processo Seletivo 2007, 
aprovados na primeira fase do citado Processo Seletivo, provenientes da Rede Pública de ensino 
de outros estados da Federação para que se beneficiem do Argumento de Inclusão.  
 
1.Os candidatos convocados devem atender aos seguintes requisitos: 
 a) Ter cursado, com aprovação, na modalidade regular, o último ano do Ensino 
Fundamental e os dois primeiros anos do Ensino Médio na Rede Pública de ensino de outros 
estados da Federação; 
 b) Ter cursado ou estar concluindo o último ano do Ensino Médio na modalidade regular 
da Rede Pública de ensino de outros estados da Federação; 
 c) Estar inserido no grupo de candidatos referidos no Item 52 do Edital do Processo 
Seletivo 2007; 
 d) Ter enviado, todas e de uma só vez, no período de 18 a 23 de dezembro de 2006, cópias 
do dos documentos que comprovem as condições estabelecidas nas letras “a” e “b” deste Item. 
 
2. A documentação de que trata a letra “d” do Item 1 deverá ser enviada, via SEDEX, endereçada 
à sede da COMPERVE, situada na Av. Senador Salgado Filho, Campus Universitário, Lagoa 
Nova, CEP 59072-970. Natal, RN. 
 
3. O candidato que não enviar a documentação de que trata o Item 1 no período ali estabelecido, 
não terá direito ao benefício do Argumento de Inclusão. 
 
4. Não se aplica o disposto aos candidatos que atenderem aos requisitos das letras “a” e “b” do 
Item 1 por meio da modalidade de ensino supletivo. 
 
5. O candidato da Rede Pública de ensino de outros estados da Federação que já entregaram a 
citada documentação, terá a mesma reavaliada para fins de deferimento. 
 
6. É de responsabilidade do candidato guardar, até a data do cadastramento, o comprovante de 
que cumpriu o que determina a letra “d” do Item 1. 


