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LISTA DE CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES E POR 
MIGRAÇÃO POR POLO DO EDITAL nº. 24/2022-PROEN/IFRN 

 
O Diretor do Campus Avançado Natal – Zona Leste do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº. 
1782/2020-RE/IFRN, de 21 de dezembro de 2020, torna públicas as listas de espera objeto do 
Edital nº. 24/2022-PROEN/IFRN – Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, convênio 
com a Escola de Governo do Rio Grande do Norte, considerando observação II do quadro de 
vagas do Edital nº. 24/2022-PROEN/IFRN, que estabelece o remanejamento de vagas não 
ocupadas e sem candidato em lista de espera, para ocupação de vagas remanescentes por 
candidatos em lista de espera de outro polo. Convoca os candidatos às vagas remanescentes 
para o preenchimento de vagas para o segundo semestre de 2022 conforme quadro de vagas a 
seguir e Anexos I e II dessa lista de convocação. 
 

Curso Turno 
 

Polo 
Ampla 

Concorrência 
(Geral) 

 
Total de 
vagas* 

Tecnologia em Gestão 
Pública 

EaD 

Natal 1 1 

Mossoró 4 4 

Caicó 5 5 

TOTAL  10 10 

 

1 Os candidatos classificados que não realizarem o procedimento de matrícula estipulado nos 
itens 2 e 3 desta publicação ou não apresentarem toda a documentação exigida e de uma só 
vez no período estabelecido serão considerados desistentes e perderão o direito à matrícula. 

2 Os candidatos cujos nomes estiverem publicados nas listas constantes no Anexo I desta 
convocação, que NÃO precisarão migrar de polo, interessados em preencher uma das vagas 
remanescentes do Edital Nº. 24/2022-PROEN/IFRN, deverão realizar a pré-matrícula online, 
através do endereço eletrônico https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-
de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn , no período 
das 12h do dia 23/08 às 17h do dia 24/08/2022. No ato da pré-matrícula os candidatos 
aprovados deverão anexar documentação listada no item 4: 

3 Os candidatos cujos nomes estiverem publicados nas listas constantes no Anexo II desta 
convocação, que MIGRARÃO de polo, interessados em preencher uma das vagas 
remanescentes do Edital Nº. 24/2022-PROEN/IFRN, devem encaminhar a documentação 
listada no item 3 para o endereço de e-mail seac.zl@ifrn.edu.br no período no período das 
12h do dia 23/08 às 17h do dia 24/08/2022. 

4 Lista de documentação para solicitação de matrícula online: 

a. 01 foto 3x4 (recente); 

b. Carteira de identidade; 

c. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d. Certidão de Casamento ou Nascimento; 

e. Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos; 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn
https://www.gov.br/pt-br/servicos/matricular-se-em-curso-de-educacao-superior-de-graduacao-licenciatura-tecnologia-e-bacharelado-ifrn


f. Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso 

dos maiores de 18 anos do sexo masculino; dispensado para: - os que completaram ou vão 

completar 18 anos após o dia 31/12/2021; - os maiores de 45 anos no ato do cadastramento; 

ou - os candidatos estrangeiros. 

g. Certificado de conclusão do Ensino médio; 

h. Parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação, para os aprovados 

que realizaram estudos equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em parte, no exterior. 

i. Declaração do setor de Recursos Humanos com informação de lotação e comprovação de 

efetividade de cargo no Governo do Estado (a ser solicitado no setor de Recursos humanos do 

órgão de lotação); 

j. Termo de Compromisso, conforme Anexo 3 de Edital nº. 24/2022-PROEN/IFRN. 

k. Declaração de Autorização de Desconto em Folha, conforme Anexo 4 de Edital nº. 24/2022-

PROEN/IFRN (modelo disponível no site www.escoladegoverno.rn.gov.br); e 

l. Declaração de Autorização de Participação, assinada pela chefia imediata e pelo titular do 

órgão, conforme Anexo 5 de Edital nº. 24/2022-PROEN/IFRN (modelo disponível no site 

www.escoladegoverno.rn.gov.br) 

 

5 O candidato deverá ficar atento ao e-mail e ao sistema das matrículas online para verificar 
se foi solicitada correção de alguma informação/documentação. Caso haja alguma correção 
a ser realizada, o(a) candidato(a) terá até às 15h, do dia 25 de agosto de 2022, para realizar 
a correção solicitada no sistema de matrículas online, ou no e-mail para os candidatos que 
migraram de vaga e encaminharam documentação por e-mail. 

6 O(a) candidato(a) que não realizar no período estabelecido no subitem 3.1, as correções 
solicitadas no sistema online de matrículas, não terá homologada a solicitação de pré-
matrícula e será eliminado(a) do Processo Seletivo, gerando vaga remanescente a ser 
convocada conforme item 8 desta convocação. 

 

 

 

Natal/RN, 22 de agosto de 2022. 

 

 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Diretor Geral do Campus Natal-Zona Leste 

 

http://www.escoladegoverno.rn.gov.br/


ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES  
EDITAL 24/202-PROEN 

 
 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 POLO NATAL  

Lista Classificação Nome Inscrição 

Geral 16 Thaisa Cristiany de Carvalho Costa 534437-8 

    

 POLO MOSSORÓ 

Geral 16 Raphael de Oliveira Moura 534442-5 

Geral 17 Alexandro Gonçalves Felix 535256-7 

 

 

 

 

  



ANEXO II – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES  
EDITAL 24/202-PROEN 

 
MIGRAÇÃO DE POLO 

 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

Polo de 
Origem 

Polo de convocação para 
ocupação de vaga não preenchida Classificação Nome Inscrição 

Natal 
Mossoró 

17 Inaldo Carlos Varela de Lima 534531-9 

Natal Mossoró 
18 Marta Josilenia da Silva 534425-2 

Natal Caicó 
19 Alessandra Mara Fernandes de Souza 535288-1 

Natal Caicó 
20 Jeanderson Farias da Silva 535312-0 

Natal Caicó 
21 Epitacio Bezerra de Farias 534374-6 

Natal Caicó 
22 Francisco Antonio Lima Spinosa 534498-0 

Natal Caicó 
23 Carolina de Souza Campos Moura 535322-5 

 


