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VAGAS REMANESECENTES AO EDITAL Nº. 14/2014-PROEN/IFRN
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE
– 2º SEMESTRE DE 2014 –

No item 18 em que se lê:
18. As listas de aprovados do Processo Seletivo serão divulgadas no dia 13 de outubro de 2014, no sítio do IFRN
(http://www.ifrn.edu.br).
leia-se:
18. As listas de aprovados do Processo Seletivo serão divulgadas no dia 14 de outubro de 2014, no sítio do IFRN
(http://www.ifrn.edu.br).
No item 23 em que se lê:
23. Os candidatos classificados na Lista de Aprovados Geral (Ampla Concorrência) e nas Listas de Aprovados
Diferenciadas (Cotas), dentro das vagas disponíveis por campus/curso/turno, deverão se matricular na Diretoria
Acadêmica responsável pelo curso, nos casos de cursos presenciais, e nos polos de apoio presencial, nos casos de
cursos à distância, nos dias 13 e 14 de outubro de 2014 nos horários estabelecidos no Anexo I deste Edital.
leia-se:
23. Os candidatos classificados na Lista de Aprovados Geral (Ampla Concorrência) e nas Listas de Aprovados
Diferenciadas (Cotas), dentro das vagas disponíveis por campus/curso/turno, deverão se matricular na Diretoria
Acadêmica responsável pelo curso, nos casos de cursos presenciais, e nos polos de apoio presencial, nos casos de
cursos à distância, nos dias 16 e 17 de outubro de 2014 nos horários estabelecidos no Anexo I deste Edital.
No item 23 em que se lê:
29. O resultado preliminar da análise socioeconômica será publicado no sítio do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), no dia 20
de outubro de 2014 e a consequente homologação da matrícula do candidato a uma das vagas reservadas para as
Listas L1 e L2 e o resultado final no dia 24 de outubro de 2014.
leia-se:
29. O resultado preliminar da análise socioeconômica será publicado no sítio do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), no dia 21
de outubro de 2014 e a consequente homologação da matrícula do candidato a uma das vagas reservadas para as
Listas L1 e L2 e o resultado final no dia 24 de outubro de 2014.
Natal/RN, 13 de outubro de 2014.
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