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No item 16, onde se lê 
 

16 Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, 
de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que, cumulativamente: 
a) comprove inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata 

o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio de indicação do Número de Identificação Social - NIS, 
atribuído pelo Cadastro Único; e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 

leia-se 
 

16 Poderá requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos amparados pelo Decreto nº 11.016, 
de 29 de março de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 30 de março de 2022, que, cumulativamente: 
a) comprove inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata 

oDecreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, por meio de indicação do Número de Identificação Social - NIS, 
atribuído pelo Cadastro Único; e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022.  
 

 
No item 57, subitem 57.5, alínea “b”, inciso I, em que se lê 
 

57.5 No local indicado para ocorrer a aferição da autodeclação perante a Comissão Local de Heteroidentifição o 
candidato negro realizará os seguintes procedimentos:  
a) Se posicionará de frente para a câmera do seu equipamento;  
b) Responderá aos seguintes questionamentos:  

I. “Você confirma a sua autodeclaração como candidato preto ou pardo?”; 
II. “Você autoriza a gravação em vídeo e uso das imagens do procedimento de heteroidentificação 

pelo IFRN?”.  
leia-se 

 
57.5 No local indicado para ocorrer a aferição da autodeclação perante a Comissão Local de Heteroidentifição 

o candidato negro realizará os seguintes procedimentos:  
a) Se posicionará de frente para a câmera do seu equipamento;  
b) Responderá aos seguintes questionamentos:  

I. “Você confirma a sua autodeclaração como candidato negro (preto ou pardo)?”;  

II. “Você autoriza a gravação em vídeo e uso das imagens do procedimento de heteroidentificação 
pelo IFRN?”.  

 
 

No item 57, a inclusão do subitem 57.8.1 
 

57.8.1 O responsável legal do candidato não poderá se manifestar durante o procedimento de aferição pela 
Comissão Local de Heteroidentificação.  

 
 

No item 58, a inclusão do subitem 58.3.1.2 
 

58.3.1.2 Não será permitido o envio de uma nova Declaração de Pertencimento Étnico.  
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No item 86, a inclusão do subitem 86.1 
 

86.1  No período de recursos não será permitido o envio de novos documentos.  
 
 
No Anexo II, CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO, em que se lê 
  

ATIVIDADE PERÍODO PREVISTO LOCAL 

Publicação do Edital 26/09/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Inscrições 
14h00min de 03/10 às 

23h59min de 07/11/2022 
 https://inscricoes.funcern.org 

Solicitação de Isenções 03 a 16/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção 20/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Recurso contra resultado das isenções 21/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado Final das Solicitações de Isenção 26/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Solicitação de atendimento diferenciado e nome social Até 07/11/2022 
Endereço de e-mail:  

inscricoesifrn@funcern.br 

Pagamento de inscrições Até 08/11/2022 Rede bancária 

Divulgação do cartão de inscrição 25/11/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Aplicação das provas 04/12/2022 
Local, data e horário a ser 

divulgado no cartão de 
inscrição 

Divulgação do Gabarito Preliminar das questões de 
múltipla escolha 

04/12/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Recursos contra o gabarito das questões de múltipla 
escolha 

05 e 06/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos recursos contra o gabarito das 
questões de múltipla e divulgação do Gabarito Final 

13/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Divulgação do Resultado das Questões de Múltipla 
Escolha 

16/12/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ Divulgação da Lista de Habilitados para a 
Correção da Prova Discursiva 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva 27/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Recursos contra o Resultado da Prova Discursiva 28 e 29/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos recursos contra a prova discursiva 12/01/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Divulgação de lista de candidatos convocados para 
Comissão de Heteroidentificação 

18/01/2023 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Aferição de autodeclaração por Comissões de     
Heteroidentificação 

23/01 a 01/02/2023 
Local, data e horário a ser 

divulgado na lista de 
convocação 

Resultado Preliminar da aferição da autodeclaração 03/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Recursos contra o Resultado Preliminar da aferição da 
autodeclaração 

06/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da 
aferição da autodeclaração 

14/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

RESULTADO FINAL 16/02/2023 

https://portal.ifrn.edu.br/ 
https://funcern.br/ 

Área do Candidato 
https://inscricoes.funcern.org 

PRÉ-MATRÍCULAS E MATRÍCULAS 
A partir das 07h00 do dia 
24/02 até às 17h00 do dia 

01/03/2023 

Matrícula on-line 
profissional-tecnica-educacao-de-

jovens-e-adultos-integrado-e-
subsequente-ifrn 

Resultado Preliminar dos pareceres de renda 
06/03/2023 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Recurso do Resultado Preliminar dos pareceres de renda 

07/03/2023 
E-mail da Diretoria Acadêmica do 

Campus 
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Resultado do recurso dos pareceres de renda 

09/03/2023 
 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Resultado dos pareceres de pessoa com deficiência Na página do próprio Campus 

(acesso a partir de 
http://www.ifrn.edu.br) 

HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS (LISTAS DE 
RESERVA DE VAGAS) 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Convocação para preenchimento de vagas 
remanescentes 

A partir de 09/03/2023 
 

 

Portal do Campus (acesso a partir 
de http://www.ifrn.edu.br) 

 
 

leia-se 
 

 

ATIVIDADE PERÍODO PREVISTO LOCAL 

Publicação do Edital 26/09/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Inscrições 
14h00min de 03/10 às 

23h59min de 07/11/2022 
 https://inscricoes.funcern.org 

Solicitação de Isenções 03 a 16/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado Preliminar das Solicitações de Isenção 20/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Recurso contra resultado das isenções 21/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado Final das Solicitações de Isenção 26/10/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Solicitação de atendimento diferenciado e nome social Até 07/11/2022 
Endereço de e-mail:  

inscricoesifrn@funcern.br 

Pagamento de inscrições Até 08/11/2022 Rede bancária 

Divulgação do cartão de inscrição 25/11/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Aplicação das provas 04/12/2022 
Local, data e horário a ser 

divulgado no cartão de 
inscrição 

Divulgação do Gabarito Preliminar das questões de 
múltipla escolha 

04/12/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Recursos contra o gabarito das questões de múltipla 
escolha 

05 e 06/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos recursos contra o gabarito das 
questões de múltipla e divulgação do Gabarito Final 

13/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Divulgação do Resultado das Questões de Múltipla 
Escolha 

16/12/2022 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ Divulgação da Lista de Habilitados para a 
Correção da Prova Discursiva 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva 27/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Recursos contra o Resultado da Prova Discursiva 28 e 29/12/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos recursos contra a prova discursiva 12/01/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Divulgação de lista de candidatos convocados para 
Comissão de Heteroidentificação 

18/01/2023 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 

Envio da Declaração de Pertencimento Étnico pelos 
candidatos convocados na condição de indígena, 
conforme Anexo X (inclusão dada pela retificação 01) 

19 a 24/01/2022  https://inscricoes.funcern.org 

Aferição de autodeclaração por Comissões de     
Heteroidentificação 

23/01 a 01/02/2023 
Local, data e horário a ser 

divulgado na lista de 
convocação 

Resultado Preliminar da aferição da autodeclaração 03/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Recursos contra o Resultado Preliminar da aferição da 
autodeclaração 

06/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar da 
aferição da autodeclaração 

14/02/2023  https://inscricoes.funcern.org 

RESULTADO FINAL 16/02/2023 
https://portal.ifrn.edu.br/ 

https://funcern.br/ 
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Área do Candidato 
https://inscricoes.funcern.org 

PRÉ-MATRÍCULAS E MATRÍCULAS 
A partir das 07h00 do dia 
24/02 até às 17h00 do dia 

01/03/2023 

Matrícula on-line 
profissional-tecnica-educacao-de-

jovens-e-adultos-integrado-e-
subsequente-ifrn 

Resultado Preliminar dos pareceres de renda 
06/03/2023 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Recurso do Resultado Preliminar dos pareceres de renda 

07/03/2023 
E-mail da Diretoria Acadêmica do 

Campus 

Resultado do recurso dos pareceres de renda 

09/03/2023 
 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Resultado dos pareceres de pessoa com deficiência Na página do próprio Campus 

(acesso a partir de 
http://www.ifrn.edu.br) 

HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS (LISTAS DE 
RESERVA DE VAGAS) 

Na página do próprio Campus 
(acesso a partir de 

http://www.ifrn.edu.br) 
Convocação para preenchimento de vagas 
remanescentes 

A partir de 09/03/2023 
 

 

Portal do Campus (acesso a partir 
de http://www.ifrn.edu.br) 

 
 
 

Natal/RN, 04 de outubro de 2022. 
 

                                                                  José Everaldo Pereira 
                                                Coordenador de Acesso Discente 
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