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ERRATA AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTE Nº 011/2019 

 

No Edital do Processo Seletivo de Estudante nº 011/2019, onde se lê: 

 

Nos requisitos específicos, item 3: 

- Estar cursando em 2019.2 no mínimo o 4° período do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

 

Das inscrições, item 4: 

4.2. As inscrições serão recebidas de forma online no período de 07/10/2019 até as 23h59 do 

dia 13/10/2019 através do e-mail recrutamento@infra.ufrn.br. 

 

Do processo seletivo, item 5: 

5.1.1. A lista contemplando a convocação dos estudantes habilitados para a entrevista será 

publicada na data provável de 15/10/2019, ocasião em que serão definidos o dia, horário e 

local das entrevistas. 

 

Do resultado, item 6: 

6.3. O resultado final preliminar do Processo Seletivo está previsto para o dia 22/10/2019, e 

será publicado por intermédio de publicação no quadro de avisos da Diretoria de Projetos da 

Superintendência de Infraestrutura da UFRN (Campus Central) e ainda por intermédio de 

publicação no endereço eletrônico www.infra.ufrn.br e/ou no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades – SIGAA.  

 

Leia-se: 

 

Nos requisitos específicos, item 3: 

- Estar cursando em 2019.2 no mínimo o 3° período do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

 

Das inscrições, item 4: 

4.2. As inscrições serão recebidas de forma online no período de 07/10/2019 até as 23h59 do 

dia 18/10/2019 através do e-mail recrutamento@infra.ufrn.br. 
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Do processo seletivo, item 5: 

5.1.1. A lista contemplando a convocação dos estudantes habilitados para a entrevista será 

publicada na data provável de 21/10/2019, ocasião em que serão definidos o dia, horário e 

local das entrevistas. 

 

Do resultado, item 6: 

6.3. O resultado final preliminar do Processo Seletivo está previsto para o dia 28/10/2019, e 

será publicado por intermédio de publicação no quadro de avisos da Diretoria de Projetos da 

Superintendência de Infraestrutura da UFRN (Campus Central) e ainda por intermédio de 

publicação no endereço eletrônico www.infra.ufrn.br e/ou no Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades – SIGAA.  

 

 

Natal, 11 de outubro de 2019. 

 

 

Comissão do Edital do Processo Seletivo de Estudante nº 011/2019. 


