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No item 6, onde se lê:
6. A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, através do Sistema Gestor de Concursos
(SGC) do IFRN (http://ingresso.ifrn.edu.br), no período de 08 de abril de 2014, a partir das 14h00min, a 27 de
abril 2014, até 23h59min, horário local
leia-se,
6. A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, através do Sistema Gestor de Concursos
(SGC) do IFRN (http://ingresso.ifrn.edu.br), no período de 08 de abril de 2014, a partir das 14h00min, a 29 de
abril 2014, até 23h59min, horário local
No item 15, onde se lê:
15. As listas de aprovados do Processo Seletivo serão divulgadas no dia 06 de maio de 2014, no sítio do IFRN
(http://www.ifrn.edu.br).
leia-se,
15. As listas de aprovados do Processo Seletivo serão divulgadas no dia 09 de maio de 2014, no sítio do IFRN
(http://www.ifrn.edu.br).

No item 20, onde se lê:
20. Os candidatos aprovados para uma das vagas reservadas para os estudantes com renda familiar bruta inferior
ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita deverão apresentar a documentação comprobatória de
que tratam os incisos de I a V a seguir, a depender do perfil socioeconômico a que se ajustar, no polo de apoio
presencial do IFRN para o qual se inscreveu, nos dias 08 e 09 de maio de 2014, nos horários estabelecidos no
Anexo I deste Edital.
leia-se,
20. Os candidatos aprovados para uma das vagas reservadas para os estudantes com renda familiar bruta inferior
ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita deverão apresentar a documentação comprobatória de
que tratam os incisos de I a V a seguir, a depender do perfil socioeconômico a que se ajustar, no polo de apoio
presencial do IFRN para o qual se inscreveu, nos dias 12 e 13 de maio de 2014, nos horários estabelecidos no
Anexo I deste Edital.
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