MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS CEARÁ-MIRIM

EDITAL Nº. xx/2019-DG/CM-IFRN
4ª LISTA DE VAGAS REMANESCENTES RELATIVAS AO EDITAL Nº 27/2019-PROEN/IFRN
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE
– 2º SEMESTRE DE 2019–

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 1787/2013Reitoria/IFRN, de 30 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, de 3 de janeiro de 2014 e atendendo ao
Edital Nº. 27/2019-PROEN/IFRN, torna públicas as vagas remanescentes para os Cursos Técnicos de Nível Médio na
forma Subsequente, no âmbito deste Campus, com ingresso no segundo semestre letivo de 2019, conforme quadro a
seguir:
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE - PRESENCIAIS
CURSO

TURNO

AMPLA CONCORRÊNCIA

Manutenção e Suporte em Informática

Noturno

01

DIRETORIA

DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS A PARTIR DA LISTA DE ESPERA
1. Dos Candidatos Convocados Dentro do Número de Vagas.
1.1 Os candidatos convocados dentro do número de vagas disponíveis, conforme listagem em anexo, deverão comparecer
à Secretaria Acadêmica do Campus Ceará-Mirim, portando toda a documentação exigida no Edital 27/2019 –
PROEN/IFRN para realizarem a matrícula imediata no respectivo curso de acordo com a lista de classificação na qual
está sendo convocado, nos dias 26 de agosto de 2019, das 8h às 17h.
1.2 Não haverá uma segunda chamada para os candidatos convocados nas listagens em anexo.
2. Da Lista de Suplência.
2.1 Os candidatos convocados, conforme listagem em anexo, e que estão fora das vagas disponíveis, deverão
comparecer à Secretaria Acadêmica, somente no período de matrícula, para assinarem a lista de suplência sendo exigido
nesse momento apenas a apresentação de um documento oficial de identificação com foto do candidato, procurador ou
responsável legal (no caso de candidatos menores de idade);
2.2 À medida que surgirem novas vagas remanescentes, os candidatos que assinaram a lista de suplência serão
convocados para matrícula imediata obedecendo-se a ordem de classificação daqueles que compareceram nos dias de
matrícula e assinaram a lista de suplência;
2.3 Os candidatos convocados na listagem em anexo que não comparecerem para assinar a lista de suplência serão
considerados desistentes e perderão o direito de ocupar alguma vaga que venha a surgir no respectivo curso;
2.4 Não será permitida a assinatura da lista de suplência fora do prazo de matrícula definido nesta convocação;
2.5. Não haverá uma segunda chamada para os candidatos convocados nas listagens em anexo;
2.6. O número de candidatos convocados para assinar a lista de suplência é definido por cada Diretoria Acadêmica
buscando sempre a forma mais eficaz para o preenchimento das vagas remanescentes, sendo o limite de até 3 vezes o
número de vagas.
3. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
b) Carteira de identidade (cópia acompanhada do original);
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
d) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
e) Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos (cópia acompanhada do original);
f) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores de
18 anos do sexo masculino (cópia acompanhada do original);
g) Certificado de conclusão do Ensino Médio (cópia acompanhada do original);
h) Parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação, para os aprovados que realizaram estudos
equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, no exterior;

Ceará-Mirim/RN, 23 de agosto de 2019.
ALAN PAULO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Geral do Campus Ceará-Mirim

Anexo ao Edital Nº. xx/2019-DG/CM/IFRN
ANEXO I – LISTAS DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO
EDITAL Nº. 27/2019-PROEN/IFRN – CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA
SUBSEQUENTE
2º SEMESTRE DE 2019

MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INFORMÁTICA – AMPLA CONCORRÊNCIA

INSCRIÇÃO

CANDIDATO

CLASSIFICAÇÃO

406759-8

ANELLY ORTIZ NASCIMENTO GOMES

12º

407107-5

NAIANE OLIVEIRA SILVA

13º

407072-6

ROBSON JOSSONY DA SILVA FRUTUOSO

14º

OBSERVAÇÃO
Convocado (a)
para matricula
imediata
Convocado (a)
para assinar a
lista de suplência
Convocado (a)
para assinar a
lista de suplência

