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26 de julho de 2019

EDITAL Nº. 022/2019-DG/PF/IFRN
OFERTAS DE VAGAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

A Diretora-Geral em Exercício do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos
interessados que estarão abertas nos dias 26 de julho a 31 de julho de 2019, as inscrições para os
cursos de Formação Inicial e Continuada, conforme especificações abaixo.
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https://forms.gle/igh4ZvX5Amqfc7cBA. No ato da inscrição, os interessados deverão preencher um
requerimento onde devem constar os dados pessoais.
1.

Serão aceitas apenas as inscrições de candidatos que atendem aos pré-requisitos descritos
no quadro acima.

2.

Será automaticamente desligado do processo, o candidato que faltar a alguma das etapas do
processo seletivo.
DA SELEÇÃO
Preparador de Molhos e Temperos: serão priorizados na seleção os de menor

escolaridade e maior idade, salvo o não preenchimento do número total de vagas.
Avaliação da Aprendizagem no Contexto Escolar: a seleção se dará por ordem de

inscrição até completar o número de vagas. Os demais inscritos ficarão em lista de
reserva.

DA MATRÍCULA

No ato da matrícula, os candidatos SELECIONADOS, deverão apresentar na Secretaria Acadêmica do
Campus Pau dos Ferros (sala 24), de 07 a 09 de agosto de 2019, das 7h às 11h e das 13h às 17h, a
seguinte documentação:
a) Carteira de identidade (cópia acompanhada do original);
b) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia acompanhada do original);
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original–dispensável se constar na Carteira
de Identidade);
d) Cópia do Histórico Escolar mais recente (Apenas para membros da comunidade externa).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O Curso funcionará conforme cronograma abaixo:
CURSO
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Preparador de Molhos e Segunda-feira e quarta- Laboratório 81, do IFRN
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Aprendizagem no Contexto 22h
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Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão julgados pela Diretoria
Acadêmica desta Instituição de Ensino.

Pau dos Ferros, 26 de julho de 2019

