MATRICULA NO PROCESSO SELETIVO NÍVEL MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO
EDITAL Nº 39/2017 –PROEN/IFRN

DESCRIÇÃO DAS VAGAS

AMPLA CONCORRÊNCIA
LISTA GERAL - Candidatos habilitados ao mesmo campus/curso/turno, em ordem decrescente da Nota de
Classificação, independentemente da sua condição acadêmica prévia declarada (pública ou privada), da
renda familiar bruta per capita, da etnia e de deficiência.
L15 - Lista de Habilitados de Ampla Concorrência composta por candidatos com deficiência habilitados ao
mesmo campus/curso/turno, em ordem decrescente da Nota de Classificação, independentemente da sua
condição acadêmica prévia declarada (pública ou privada), da renda familiar bruta per capita e da etnia.

LISTAS DIFERENCIADAS ESCOLA PÚBLICA – COTAS
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham
cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior ou
igual a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).
L5 – Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham
cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L9 – Candidatos com deficiência com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e Lei nº
13.409/2016).
L10 – Candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta
per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e Lei nº 13.409/2016).
L13 – Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o
ensino fundamental em escolas públicas. (Lei nº 12.711/2012 e Lei nº 13.409/2016).
L14 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da
renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. (Lei nº 12.711/2012 e Lei
nº 13.409/2016).

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
COMUM A TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS:
a) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
b) Carteira de identidade (cópia acompanhada do original);
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
d) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
e) Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos (cópia acompanhada do original);
f) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores de
18 anos do sexo masculino (cópia acompanhada do original);
g) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental (cópia acompanhada do original);
h) Parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação, para os aprovados que realizaram
estudos equivalentes ao Ensino Fundamental, no todo ou em parte, no exterior;
Observação: Como documento complementar, todos os candidatos aprovados deverão apresentar
Carteira de Vacinação atualizada (cópia acompanhada do original).

LISTAS: L2, L6, L10 E L14
O candidato aprovado nas L2, L6, L10 ou L14 deverá apresentar autodeclaração de pertencimento à etnia
preta, parda ou indígena conforme formulário disponível no Anexo IV do Edita Nº 39/2017, assinada pelo
candidato ou responsável, no caso de menores de 18 anos. (O formulário de autodeclaração étnico racial
será disponibilizada na Secretaria Acadêmica).

COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA
PER CAPITA INFERIOR OU IGUAL A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO
LISTAS: L1, L2, L9 e L10
Os candidatos aprovados nas Listas L1, L2, L9 e L10 deverão, obrigatoriamente, além da documentação
comum a todos os candidatos (listada acima), apresentar a documentação descrita abaixo para a apuração
e a comprovação da renda familiar mensal per capita a depender do perfil socioeconômico a que se ajustar.
1 - TRABALHADORES ASSALARIADOS: a) Contracheques dos últimos 3 (três) meses, anteriores a data final
do período de inscrição do processo seletivo; ou b) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; ou c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada; ou d) Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) registrada e atualizada ou carnê do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; ou e) Extrato atualizado da conta
vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); ou f) Extratos bancários dos
últimos três meses, pelo menos.
2. ATIVIDADE RURAL: a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo
de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou b)
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); ou c) Quaisquer declarações tributárias referentes a
pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; ou d) Extratos
bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas; ou e)
Notas fiscais de vendas.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS: a) Extrato mais recente do pagamento de benefício; ou b) Declaração
de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil
e da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou c) Extratos bancários dos últimos três meses,
pelo menos.
4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS: a) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)
acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição,
quando houver; ou b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao
candidato ou a membros de sua família, quando for o caso; ou c) Guias de recolhimento ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada;
ou d) Extratos bancários dos últimos três meses.
5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS: a) Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e
da respectiva notificação de restituição, quando houver; ou b) Extratos bancários dos últimos três meses,
pelo menos; ou c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado
dos três últimos comprovantes de recebimentos. A critério da equipe de avaliação socioeconômica, e a fim
de consubstanciar o processo de análise, poderão ser realizadas entrevistas, visitas ao local de domicílio do
candidato e/ou solicitado(s) outro(s) documento(s) comprobatório(s).
Para efeitos deste Edital, em consonância com a Portaria Normativa n° 18/2012 do Ministério da Educação,
a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o seguinte procedimento:
I - calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o
estudante, levando-se em conta, no mínimo, os três meses anteriores à data de inscrição do estudante neste
processo de ingresso discente;
II - calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no inciso I do
caput; e

III - divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II pelo número de pessoas da família
do estudante.
No cálculo referido no inciso I, serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas
pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de
arrendamento de bens móveis e imóveis.
Estão excluídos do cálculo da renda familiar bruta per capita:
I - os valores percebidos a título de: a) auxílios para alimentação e transporte; b) diárias e reembolsos de
despesas; c) adiantamentos e antecipações; d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) indenizações decorrentes de contratos de seguros; f) indenizações por danos materiais e morais por força
de decisão judicial;
e II - os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: a) Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; c) Programa Bolsa
Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - PróJovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à
população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de
emergência; e f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados,
Distrito Federal ou Municípios;

ATENÇÃO: A homologação da matrícula dos candidatos aprovados nas listas L1, L2, L9 e L10 está
condicionada ao parecer FAVORÁVEL da análise dessa documentação. O candidato aprovado nas listas L1,
L2, L9 e L10 que não entregar qualquer que seja a documentação comprobatória elencada ou outros
documentos e informações solicitadas pelo IFRN no período estabelecido ou receber parecer
DESFAVORÁVEL na análise socioeconômica, será eliminado do processo seletivo.
O resultado preliminar da análise socioeconômica e a consequente homologação da matrícula do
candidato a uma das vagas reservadas para as Listas L1, L2, L9 e L10 será publicado no sítio do próprio
Campus para o qual se inscreveu (link no site do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), a partir do dia 22 de
janeiro de 2018, e o resultado final será divulgado a partir do dia 26 de janeiro de 2018.

COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
LISTAS: L9, L10, L13, L14 e L15
Os candidatos aprovados para uma das vagas reservadas nas Listas L9, L10, L13, L14 e L15 deverão,
obrigatoriamente, além da documentação comum a todos os candidatos, para a apuração e a comprovação
da deficiência, devem entregar, entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2018 nos horários estabelecidos no Edital
nº 39/2017, laudo médico original ou cópia autenticada, conforme art. 8º-B da Portaria Normativa Nº
9/2017, emitido nos últimos 12 (doze) meses que indique a espécie, o grau ou o nível de deficiência que o
acomete, nos termos do art. 4º do Decreto 3.298/1999, com expressa referência ao código correspondente
à Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS).
A comprovação de deficiência tomará por base o laudo médico fornecido pelo estudante no momento da
pré-matrícula e as informações prestadas no comparecimento obrigatório à Junta Médica ou à Perícia
Médica Singular.
A Junta Médica ou a Perícia Médica Singular analisará a condição do candidato como deficiente nos termos
da Lei n° 13.146/2015, do Art. 43 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do Superior
Tribunal de justiça (STJ), mediante agendamento informado no ato da pré-matrícula.
ATENÇÃO: A homologação da matrícula dos candidatos aprovados nas Listas L9, L10, L13, L14 e L15 está
condicionada ao parecer FAVORÁVEL da Junta Médica ou Perícia Médica Singular. O candidato aprovado nas
Listas L9, L10, L13, L14 e L15 que não entregar qualquer que seja a documentação comprobatória elencada
ou outros documentos e informações solicitadas pelo IFRN, no período estabelecido, será eliminado do
processo seletivo.
O não comparecimento à Junta Médica ou à Perícia Médica Singular na data e horário informados no ato da
pré- matrícula implicará na eliminação do candidato.
O parecer da Junta Médica ou da Perícia Médica Singular terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente, ou não, e seu respectivo grau. A esse parecer, portanto, NÃO caberá recurso.
O resultado do parecer e a consequente homologação da matrícula do candidato a uma das vagas
reservadas para as Listas L9, L10, L13, L14 e L15 será publicado no sítio do próprio campus para o qual se
inscreveu (link no site do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), a partir do dia 22 de janeiro de 2018.

DAS VAGAS REMANESCENTES
Os candidatos aprovados que não comparecerem no período de matrícula estipulado ou não apresentarem
toda a documentação exigida e de uma só vez no período estabelecido serão considerados desistentes e
perderão o direito à matrícula, gerando vagas remanescentes.
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:
A convocação para as vagas remanescentes ocorrerá dentre os candidatos que estiverem na mesma
condição de convocação do candidato que gerou a vaga.
As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão efetuadas a partir do
dia 15 de janeiro de 2018 através de publicação de lista de convocados pelo Diretor Geral do campus, na
página do próprio campus (link no site do IFRN (http://www.ifrn.edu.br).
Além da publicação das chamadas para preenchimento das vagas remanescentes no sítio do campus do
IFRN os candidatos poderão, a critério da Diretoria Acadêmica do campus, ser convocados por meio de
telefonema ou e-mail, de acordo com os dados informados no momento da inscrição, e terão 2 (dois) dias
úteis, após esta publicação, para efetuar sua matrícula.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Perderá o direito à vaga o candidato que se declarar beneficiário de uma determinada reserva de vaga e que
não conseguir apresentar a comprovação necessária no momento da matrícula, mesmo que a nota obtida
seja suficiente para que o candidato consiga aprovação em outro grupo de concorrência.
A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que
lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula nesta Instituição
Federal de Ensino, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
O candidato classificado e matriculado em curso presencial que não comparecer às aulas até o 10º (décimo)
dia letivo sem justificativa, será considerado desistente e substituído pelo seguinte da lista, nas condições
especificadas no Edital 39/2017.
De acordo com a Resolução nº 30/2016-CONSUP/IFRN, não é permitida a existência, para um mesmo aluno,
de mais de uma matrícula ativa (inclusive matrícula trancada) em cursos técnicos de nível médio no âmbito
do IFRN, em qualquer campus.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas do Processo
Seletivo e das convocações para o preenchimento de vagas remanescentes.

Edital disponível no link: http://portal.ifrn.edu.br/ensino/processos-seletivos/tecnico-integrado/exame-deselecao/exame-de-selecao-2018/documentos-publicados/edital-39-2019-proen_exame-de-selecao-2018

Diretoria Acadêmica Campus Pau dos Ferros.

