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No item 80 e seus subitens, em que se lê
80. As vagas remanescentes acarretarão tantas convocações quantas necessárias e serão preenchidas pelos
candidatos que estiverem nas condições Habilitado em Lista de Espera da Ampla Concorrência ou Habilitado
em Lista de Espera Diferenciada, observando-se a ordem decrescente do Argumento de Classificação, a
respectiva condição acadêmica e os seguintes procedimentos e normas:
80.1. A convocação para as vagas remanescentes ocorrerá dentre os candidatos que estiverem na mesma
condição de convocação do candidato que gerou a vaga.
80.2. As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão efetuadas a partir do
dia 10 de janeiro de 2018, a partir de Edital de Convocação de Candidatos para Reunião de Preenchimento
de Vagas publicado pela Direção Geral do Campus ofertante no site do respectivo campus (link a partir de
http://www.ifrn.edu.br), discriminando o número de vagas remanescentes em cada campus/curso/turno, por
condição das Listas de Espera Geral/Ampla Concorrência e Diferenciada, número de candidatos
convocados de até 3 vezes o número de vagas remanescentes, local e horário de reunião.
80.3. Os candidatos cujos nomes estiverem publicados na Lista de Espera Geral/Ampla Concorrência ou nas
Listas de Espera Diferenciadas deverão participar de reunião para o preenchimento de vagas em dia, local e
horário estabelecidos no Edital publicado pelo Diretor-Geral do Campus.
80.4. Os candidatos interessados em efetuar matrícula ou seus representantes, deverão comparecer à reunião
portando toda a documentação necessária à matrícula no curso, conforme estabelecido no item 62, nos
incisos de I a V do item 64 deste Edital caso o candidato tenha sido convocado para ocupação de reserva
de vaga referente à renda familiar, além do estabelecido no item 71, caso o candidato tenha sido convocado
para ocupação de reserva de vaga referente à PcD.
80.5. A representação dos candidatos dar-se-á através de procuração simples e será exigida a apresentação de
Documento de Identificação oficial com foto do procurador, cujo número deverá constar na procuração.
80.6. A entrada dos candidatos (ou seus representantes legais) no local indicado para a reunião ocorrerá com
tempo de tolerância de até 10 minutos após o horário estabelecido para início da reunião. Decorrido este
prazo, as portas do local serão fechadas e não será permitida a entrada de candidatos ou de seus
representantes legais.
80.7. Durante a reunião será efetuada chamada nominal dos candidatos convocados nas Listas de Espera Geral
e Diferenciadas, nessa ordem, para a realização da matrícula, pela ordem de classificação, até que todas as
vagas disponíveis sejam completadas, ou que não haja mais candidatos convocados aptos presentes.
80.8. São considerados candidatos aptos à matrícula, no momento da reunião, somente aqueles que
comparecerem ou estiverem legalmente representados e munidos de toda a documentação constante no
item 62 e, quando necessário, no item 64 deste Edital.
80.9. Os candidatos (ou seus representantes legais) que não comparecerem à reunião ou não apresentarem a
documentação necessária para matrícula perderão o direito de concorrer às vagas de todas as listas e de
efetuar a matrícula.
80.10. A presença do candidato ou seu representante legal à reunião não assegura a efetivação da matrícula
do candidato.
80.11. Em caso de preenchimento de todas as vagas, os candidatos convocados não contemplados e que
compareceram à reunião permanecem na respectiva lista de espera e poderão ser convocados para
preenchimento de uma eventual desistência.
80.12. Após a reunião e consequente ocupação de vagas remanescentes, a convocação para a matrícula de
candidatos reclassificados para novas vagas que eventualmente surgirem, poderá ser realizada por meio de
novo Edital de Convocação de Candidatos para Reunião de Preenchimento de Vagas, publicado por cada
Diretor Geral, no site do respectivo campus do IFRN (link a partir de http://www.ifrn.edu.br) ou, por meio de
lista de convocação, e, alternativamente, por telefonema e/ou e-mail (quando não for possível o contato
telefônico).
80.13. A matrícula do candidato convocado para vaga remanescente gerada de uma das vagas reservadas para
as Listas L1, L2, L9 e L10 estará condicionada ao resultado de sua avaliação socioeconômica. Sendo
assim, os candidatos convocados das Listas de Espera Diferenciadas L1, L2, L9 e L10 deverão
apresentar a mesma documentação prevista para os candidatos aprovados nas vagas iniciais e somente
terão suas matrículas homologadas após o parecer FAVORÁVEL da análise socioeconômica.

80.14. A matrícula do candidato convocado para vaga remanescente gerada de uma das vagas reservadas para
as Listas L9, L10, L13, L14 e L15 estará condicionada ao resultado favorável de sua avaliação
socioeconômica, caso aprovado na L9 e L10, além do parecer favorável resultante da análise da Junta
Médica ou Perícia Médica Singular. Sendo assim, os candidatos convocados das Listas de Espera
Diferenciadas L9, L10, L13, L14 e L15 deverão apresentar a mesma documentação prevista para os
candidatos aprovados nas vagas iniciais.
leia-se
80. As vagas remanescentes acarretarão tantas convocações quantas necessárias e serão preenchidas pelos
candidatos que estiverem nas condições Habilitado em Lista de Espera da Ampla Concorrência ou Habilitado
em Lista de Espera Diferenciada, observando-se a ordem decrescente do Argumento de Classificação, a
respectiva condição acadêmica e os seguintes procedimentos e normas:
80.1 A convocação para as vagas remanescentes ocorrerá dentre os candidatos que estiverem na mesma
condição de convocação do candidato que gerou a vaga.
80.2 As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão efetuadas a partir do
dia 10 de janeiro de 2018 e serão publicadas no sítio do IFRN sob a responsabilidade de cada campus
80.3 A publicação das chamadas para preenchimento das vagas remanescentes poderá, a critério da Diretoria
Acadêmica do Campus, ser por meio de convocação para reunião presencial para matrícula imediata, de
acordo com diretrizes publicadas em edital pela Direção Geral. Ou, publicação de lista de convocação na
página do Campus e, complementarmente, por meio de telefonema ou e-mail, de acordo com os dados
informados no momento da inscrição, tendo os candidatos 2 (dois) dias úteis, após esta publicação, para
efetuar sua matrícula.
80.3.1. Em qualquer um dos casos o não comparecimento do candidato nos prazos previstos implica em
eliminação do processo seletivo.
80.4 A matrícula do candidato convocado para vaga remanescente gerada de uma das vagas reservadas para as
Listas L1, L2, L9 e L10 estará condicionada ao resultado de sua avaliação socioeconômica. Sendo assim,
os candidatos convocados das Listas de Espera Diferenciadas L1, L2, L9 e L10 deverão apresentar a
mesma documentação prevista para os candidatos aprovados nas vagas iniciais e somente terão suas
matrículas homologadas após o parecer FAVORÁVEL da análise socioeconômica.
80.5 A matrícula do candidato convocado para vaga remanescente gerada de uma das vagas reservadas para as
Listas L9, L10, L13, L14 e L15 estará condicionada ao resultado favorável de sua avaliação
socioeconômica, caso aprovado na L9 e L10, além do parecer favorável resultante da análise da Junta
Médica ou Perícia Médica Singular. Sendo assim, os candidatos convocados das Listas de Espera
Diferenciadas L9, L10, L13, L14 e L15 deverão apresentar a mesma documentação prevista para os
candidatos aprovados nas vagas iniciais.
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