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PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA SUBSEQUENTE
– 2º SEMESTRE DE 2016 –

No item 22, em que se lê
22. Os candidatos aprovados, classificados dentro das vagas disponíveis por campus/curso/turno,
deverão realizar sua pré-matricula na diretoria acadêmica responsável pelo curso, nos dias 29 e
30 setembro de 2016, nos horários estabelecidos no Anexo I deste Edital.
leia-se
22. Os candidatos aprovados, classificados dentro das vagas disponíveis por campus/curso/turno,
deverão realizar sua pré-matricula na diretoria acadêmica responsável pelo curso, nos dias 04 e
05 de outubro de 2016, nos horários estabelecidos no Anexo I deste Edital.

No item 27, em que se lê
27. O resultado preliminar da análise socioeconômica será publicado no sítio do próprio Campus
ofertante da vaga, com acesso a partir do site do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), até o dia 05 de
outubro de 2016 e a consequente homologação da matrícula do candidato a uma das vagas
reservadas para as Listas L1 e L2. O resultado final será publicado, no mesmo sitio, no dia 07
de outubro de 2016.
leia-se
22. O resultado preliminar da análise socioeconômica será publicado no sítio do próprio Campus
ofertante da vaga, com acesso a partir do site do IFRN (http://www.ifrn.edu.br), até o dia 07 de
outubro de 2016 e a consequente homologação da matrícula do candidato a uma das vagas
reservadas para as Listas L1 e L2. O resultado final será publicado, no mesmo sitio, no dia 11
de outubro de 2016.

No item 36, letra b, em que se lê
36. b) As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão
efetuadas a partir do dia 03 de outubro de 2016 e serão publicadas no sítio do IFRN sob a
responsabilidade de cada campus;
leia-se
36. b) As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão
efetuadas a partir do dia 06 de outubro de 2016 e serão publicadas no sítio do IFRN sob a
responsabilidade de cada campus;

Natal/RN, 26 de setembro de 2016.
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