
 
EDITAL Nº 01/2020 – CCSL/IFRN 

 

1a RETIFICAÇÃO DO EDITAL No 01/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020 

 

O Presidente da Comissão Examinadora do Edital 01/2020 CCSL-IFRN, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 

estabelecidos no subitem 6.4, do Edital no 01/2020 CCSL-IFRN, referente contratação de bolsistas para desenvolvimento 

de software no âmbito do Projeto Modernização da Estação de Telemetria, Telecomando e Rastreio (TT&C) do Centro 

Regional do Nordeste (CRN), nominada como Estação Multi Missão de Natal (EMMN), torna pública a seguinte 

retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:  

1. No item 3.1, DAS INSCRIÇÕES, ONDE SE LÊ:  
 

3.1 As inscrições estarão abertas durante o período de 16 de junho de 2020 a 19 de junho de 2020, conforme 

cronograma (ANEXO II) e deverão ser efetuadas pelo profissional, devendo o candidato submeter os 

documentos abaixo listados: 

LEIA-SE  

3.1 As inscrições estarão abertas durante o período de 15 de junho de 2020 a 19 de junho de 2020, conforme 

cronograma (ANEXO II) e deverão ser efetuadas pelo profissional, devendo o candidato submeter os 

documentos abaixo listados: 

2. No item 5.7, DO PROCESSO SELETIVO, ONDE SE LÊ: 

5.7 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado desta segunda fase diretamente à Comissão 

Examinadora, através de formulário eletrônico próprio disponível site do CCSL-IFRN, em 

http://ccsl.ifrn.edu.br, no prazo estipulado pelo cronograma (ANEXO II). Este recurso será julgado pela 

Comissão Examinadora na data prevista pelo referido cronograma e publicado no site do CCSL-IFRN, em 

http://ccsl.ifrn.edu.br. 

LEIA-SE  

5.7 Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar diretamente à Comissão 

Examinadora, através de formulário eletrônico próprio disponível site do CCSL-IFRN, em http://ccsl.ifrn.edu.br, 

no prazo estipulado pelo cronograma (ANEXO II). Este recurso será julgado pela Comissão Examinadora na data 

prevista pelo referido cronograma e publicado no site do CCSL-IFRN, em http://ccsl.ifrn.edu.br. 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.  

 Natal/RN, 15 de junho de 2020.  

  

Prof. M.Sc. Moisés Cirilo de Brito Souto 

Coordenador do Centro de Competências em Software Livre 


