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No item 2, em que se lê
2

A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, no Portal do Candidato, por meio do sítio
do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN (http://processoseletivo.ifrn.edu.br), no período 30 de outubro
de 2018, a partir das 14h00min, a 12 de novembro de 2018, até 18h00min, horário local

leia-se
2

A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, no Portal do Candidato, por meio do sítio
do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN (http://processoseletivo.ifrn.edu.br), no período 30 de outubro
de 2018, a partir das 14h00min, a 21 de novembro de 2018, até 18h00min, horário local.

No item 9.1, em que se lê
9.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
preferencialmente nas agências bancárias, até o dia 13 de novembro de 2018
leia-se
9.1 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
preferencialmente nas agências bancárias, até o dia 22 de novembro de 2018.

No item 12, em que se lê
12

Caso o candidato não seja contemplado com a isenção, a sua inscrição só será confirmada após o pagamento
da taxa de inscrição. Este pagamento deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 13 de novembro de
2018

leia-se
12 Caso o candidato não seja contemplado com a isenção, a sua inscrição só será confirmada após o pagamento
da taxa de inscrição. Este pagamento deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 22 de novembro de
2018.

No item 14, em que se lê
14. O Resultado Preliminar da Homologação das inscrições estará disponível no Portal do Candidato,
http://processoseletivo.ifrn.edu.br/, no dia 20 de novembro de 2018
leia-se

14. O Resultado Preliminar da Homologação das inscrições estará disponível no Portal do Candidato,
http://processoseletivo.ifrn.edu.br/, no dia 23 de novembro de 2018.

No item 14.3, em que se lê
14.3 A
Homologação
Final
das
inscrições
estará
disponível
http://processoseletivo.ifrn.edu.br/, no dia 23 de novembro de 2018

no

Portal

do

Candidato,

no

Portal

do

Candidato,

leia-se
14.3 A
Homologação
Final
das
inscrições
estará
disponível
http://processoseletivo.ifrn.edu.br/, no dia 27 de novembro de 2018.

Natal/RN, 13 de novembro 2018.
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