


III – DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
 

1. O preenchimento das vagas dar-se-á por ordem de inscrição  
2. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pelo Diretor-Geral do Câmpus EaD.  
3. A classificação do processo seletivo obedecerá à ordem inscrição. 
 
IV – DOS RESULTADOS 

 
1. O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 01 de fevereiro de 2012, no sítio oficial do IFRN, 

disponível em portal.ead.ifrn.edu.br 
2. O resultado do processo seletivo terá validade apenas para a primeira turma atendida pelo Programa de Programa 

de Apoio à Capacitação Continuada – PACC. 
3. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção designada pelo Diretor-Geral do Câmpus EaD.  
4. As vagas não preenchidas ficarão sob a responsabilidade da Coordenação de Capacitação a qual poderá 

preenchê-la por convite. 
 

V – DOS RECURSOS 
 

1. O Candidato que desejar interpor recurso contra o resultado final poderá fazê-lo até 24 (vinte e quatro horas) 
contadas a partir da divulgação do resultado no sítio oficial do Câmpus EaD, disponível em portal.ead.ifrn.edu.br.  

2. Os candidatos devem entrar com sua solicitação no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Coordenação 
UAB/IFRN, no Câmpus Educação a Distância (próximo ao Auditório), localizado no IFRN - Câmpus Natal-Central, 
situado à Av. Sen. Salgado Filho, 1559, Tirol, Natal/RN, preenchendo integralmente o Requerimento padrão de 
acordo com as instruções nele constantes, anexando a fundamentação que justifique o pedido.  

3. O candidato será informado pela Comissão de Seleção do resultado do recurso.  
4. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso. 
 
 
VI – INÍCIO DAS AULAS 

 
1. O candidato classificado que não comparecer aos momentos presenciais nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2012, 

sem justificativa, será considerado desistente e substituído pelo seguinte da lista. 
1.1. A convocação para os candidatos reclassificados será realizada através de e-mail ou telefonema. 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste 

Edital. 
2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas do Processo 

Seletivo. 
3. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do 

processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 
4. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que vierem a ser 

publicados pelo IFRN com vistas ao Processo Seletivo objeto deste Edital. 
5. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela Coordenação Geral de 

Capacitação e encaminhados, se necessário, à Direção do Câmpus Educação a Distância. 
6. Este Edital entra em vigor, a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para este Processo Seletivo, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Natal/RN, 22 de janeiro de 2013. 
 

(Original assinado) 
ERIVALDO CABRAL DA SILVA 
Direção Geral Câmpus EaD/IFRN 


