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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 06/2014-REITORIA/IFRN 

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 

No Edital nº 06/2014-Reitoria/IFRN, no item 6.1, onde se lê: 
 
6.1. A inscrição será realizada, exclusivamente via Internet, a partir das 8h do 

dia 22 de abril de 2014 até às 23h59min do dia 04 de maio de 2014, observando o 

horário oficial local e os seguintes procedimentos: 
 

Leia-se: 
 
6.1. A inscrição será realizada, exclusivamente via Internet, a partir das 8h do 

dia 22 de abril de 2014 até às 23h59min do dia 11 de maio de 2014, observando o 

horário oficial local e os seguintes procedimentos: 
 
 
No Anexo I – Cronograma do Concurso, onde se lê: 
 
 

Evento / Atividade Hora e Data ou Período 

Período de inscrição: 

Do dia 22 de abril até o dia 4 de maio de 
2014, com pagamento da taxa até dia 5 
de maio de 2014, nos horários da rede 

bancária. 

Período para requerer isenção do pagamento da 
taxa de inscrição: 

Do dia 22 ao dia 28 de abril de 2014, 
com requerimento feito no sistema 

Divulgação dos pareceres sobre as solicitações 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 

29 de abril de 2014 

Recurso contra o resultado da solicitação da 
isenção da taxa de isenção: 

 

recurso 

29 de abril de 2014 (até às 22h) 

Resultado dos recursos sobre a isenção de 
inscrição 

2 de maio de 2014 

 
 

Leia-se: 
 
 
 
 



Evento / Atividade Hora e Data ou Período 

Período de inscrição: 

Do dia 22 de abril até o dia 11 de maio 
de 2014, com pagamento da taxa até dia 

12 de maio de 2014, nos horários da 
rede bancária. 

Período para requerer isenção do pagamento da 
taxa de inscrição: 

Do dia 22 de abril ao dia 04 de maio de 
2014, com requerimento feito no sistema 

Divulgação dos pareceres sobre as solicitações 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 

7 de maio de 2014 

Recurso contra o resultado da solicitação da 
isenção da taxa de inscrição: 

 

recurso 

7 de maio de 2014 (até às 22h) 

Resultado dos recursos sobre a isenção de 
inscrição 

9 de maio de 2014 

 

 

Natal/RN, 29 de abril de 2014. 

 

 

 

BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA 

Reitor 

 


