ProITEC
Abertura das Inscrições: 21/03/2012
Fechamento das Inscrições: 22/04/2012
Provas:
1ª avaliação - 22 de julho

CONHECENDO

2ª avaliação - 30 de setembro

OS PROCESSOS

Resultado final: 6 de novembro

SELETIVOS DO

EJA Integrado
Abertura das Inscrições: 29/05/2012

IFRN

Fechamento das Inscrições: 17/06/2012
Prova
Dia 8 de julho de 2012, das 9h às 12h nos

PROITEC , EJA INTEGRADO E
EXAME DE SELEÇÃO

locais determinados no cartão de inscrição
Resultado das provas de múltipla escolha e dos candidatos que terão a prova
discursiva corrigida: Dia 23 de julho de
2012
Resultado da prova discursiva: Dia 31 de
julho de 2012
Resultado final: Dia 14 de agosto de 2012
(adiado para 28 de agosto).
Mais informações: http://portal.ifrn.edu.br/

ORGANIZADORES:
Antônio Djackson
Maria Isabel da Costa Pereira

ensino/processos-seletivos/tecnicointegrado/eja-integrado/eja-integrado2012.2/

Exame de Seleção
Ainda será divulgado, entrar no site:
http://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/
processos-seletivos.

COLABORADORES:
ALUNOS DO IFRN

ORIENTADORA:
Giselle Costa de Sousa

Desvendando os desafios
no IFRN
OBJETIVOS:

IFRN,

mostrando todas as possibilidade
de ingresso no mesmo.
 Atentar para as curiosidades e

questionamentos a cerca das dificuldades encontradas antes e depois do ingresso.
Desse modo, propomos abordar os
seguintes pontos:
Cursos ofertados em cada tipo de
seleção, vagas, demandas, concorrência, ritmo de estudos e experiências

 PÚBLICO ALVO: Alunos dos 9º

anos
PROITEC?
 Programa de iniciação Tecnológica

 Incentivar os alunos à participa-

rem das seleções do

Mas o que é

e Cidadania. Podem se inscrever
no ProITEC alunos que tenham
cursado do6º ao 8º ano (antigas 5ª,
6ª e 7ª séries), exclusivamente, em
escola da rede pública de ensino e
estejam matriculados no 9º ano
( a n t i g a
8 ª
s é r i e )
do ensino fundamental também
exclusivamente em escola da rede
pública.

da

Walfredo

 LOCAL: Na escola estadual G.

Walfredo Gurgel .
 DATA: 13 de Setembro de 2012 (A

combinar com a escola).
 HORÁRIO: 10h às 11h30min

HORÁRIO

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

10h

O que é proitec?
O que é exame de seleção?

Esclarecimentos a cerca dos
procesos seletivos.

10h30min

Cursos oferecidos, demandas e curiosidades.

Mostrar quais
os cursos ofertados por cada
tipo de seleção.

de alunos da rede pública.
QUER CONHECER UM POUCO
MAIS?
11h
Acesse: http://portal.ifrn.edu.br/campus/
reitoria/noticias/abertas-inscricoes-para-oproitec.

G.

Gurgel .

 O ProITEC objetiva o aprofunda-

mento de aprendizagem de alunos
das escolas da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do
Norte, contemplando as disciplinas
de Língua Portuguesa, Matemática
e Ética e Cidadania.

estadual

Relatos de
Alunos que
alunos de
estudam no
escolas publi- IFRN.
cas.

