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No item 4, em que se lê
4

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 compreendido entre os dias 14 de março de 2016, a partir das 14h00min, e 11 de abril de
2016, até as 23h59min, horário local.

4

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 compreendido entre os dias 14 de março de 2016, a partir das 14h00min, e 17 de abril de
2016, até as 23h59min, horário local.

Leia-se

No item 5.5, em que se lê
5.5 O candidato deverá efetuar o pagamento, nas agências bancárias, da taxa de inscrição, no valor de
R$ 20,00 (vinte reais), até o dia 12 de abril de 2016.
Leia-se
5.5 O candidato deverá efetuar o pagamento, nas agências bancárias, da taxa de inscrição, no valor de
R$ 20,00 (vinte reais), até o dia 18 de abril de 2016.

No item 17, em que se lê
17 Para confirmação de sua inscrição no ProITEC, o candidato deverá apresentar a seguinte
documentação, no período de 03 a 06 de maio de 2016, no campus do IFRN ao qual o aluno estiver
vinculado, nos horários de funcionamento de acordo com o Anexo I deste Edital
Leia-se
17 Para confirmação de sua inscrição no ProITEC, o candidato deverá apresentar a seguinte
documentação, no período de 10 a 13 de maio de 2016, no campus do IFRN ao qual o aluno estiver
vinculado, nos horários de funcionamento de acordo com o Anexo I deste Edital.

Natal/RN, 8 de abril de 2016.
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