
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRO-REITORIA DE ENSINO 
COORDENAÇÃO DE ACESSO DISCENTE 

RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL Nº 40/2022-PROEN/IFRN 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA 

FORMA INTEGRADA  
 

- 1º SEMESTRE DE 2023 - 
 
 

No subitem 57.5, alínea “a”, em que se lê 
 

a) Se posicionará de frente para a câmera do seu equipamento; 
 

leia-se  
 

a) Se posicionará de frente para a câmera; 
 

No item 76, a inclusão do subitem 76.6.1 
 

76.1.1 A Comissão Multiprofissional de análise e validação de critérios para atendimento das condições para reserva 
de vagas, regulamentada pela Resolução nº 33/2019-CONSUP/IFRN, será responsável pela análise da 
condição do candidato com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salários mínimo.  

 
No item 78, subitem 78.1, em que se lê 
 

78.1 A Comissão Multiprofissional de análise e validação de critérios para atendimento das condições para reserva 
de vagas 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. 

 
leia-se 
 

78.1 A Comissão Multiprofissional de análise e validação de critérios para atendimento das condições para 
reserva de vagas, regulamentada pela Resolução nº 33/2019-CONSUP/IFRN, 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.  

 
 

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 

https://portal.ifrn.edu.br/
https://funcern.br/
https://inscricoes.funcern.org/
https://inscricoes.funcern.org/
https://inscricoes.funcern.org/
https://inscricoes.funcern.org/
https://inscricoes.funcern.org/
mailto:inscricoesifrn@funcern.br
mailto:inscricoesifrn@funcern.br
https://inscricoes.funcern.org/


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/ 

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) 

 
 

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 Até 07/11/2022 Endereço de e-mail:  
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social 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 Aferição de Heteroidentificação 

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

https://funcern.br/ 

Divulgação de lista de candidatos com DATA, 
HORÁRIO e LOCAL para Aferição de 
Heteroidentificação (inclusão dada pela 
retificação 02) 

20/01/2023 
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/ 

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, 18 de janeiro de 2023. 
 

Edneide Batista Lopes da Rocha 
Coordenadora de Acesso Discente – Substituta Eventual 
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