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Informamos a prorrogação das inscrições para concorrer às vagas do referido Edital.
No item 4.1, “Das inscrições”, onde se lê:
“4.1. As inscrições estarão abertas no período de 30 de abril a 7 de maio e deverão ser
efetuadas pelo discente, mediante a entrega dos seguintes documentos na Recepção do IMD/CIVT,
localizado na Av. Capitão Mor Golveia, s/n, Natal/RN, ao lado da CAERN e da Residência
Universitária:”

Leia-se:
“4.1. As inscrições estarão abertas no período de 30 de abril a 11 de maio e deverão ser
efetuadas pelo discente, mediante a entrega dos seguintes documentos na Recepção do IMD/CIVT,
localizado na Av. Capitão Mor Golveia, s/n, Natal/RN, ao lado da CAERN e da Residência
Universitária:”
No item 5.4, “Do processo seletivo”, onde se lê:
“5.4. A data para divulgação da listagem dos candidatos que possuírem inscrições
homologadas será 09/05/2018, sendo a homologação disponibilizada no site
www.imd.ufrn.br, na aba específica referente aos editais, além de enviada por e-mail para
os candidatos.”

Leia-se:
“5.4. A data para divulgação da listagem dos candidatos que possuírem inscrições
homologadas será 15/05/2018, sendo a homologação disponibilizada no site
www.imd.ufrn.br, na aba específica referente aos editais, além de enviada por e-mail para
os candidatos.”
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No item 5.5, “Do processo seletivo”, onde se lê:
“5.5. A prova de redação, para os candidatos à bolsa para atuação em jornalismo, será
realizada no dia 11 de maio, das 9h às 12h, no Laboratório A11 do IMD, e será constituída
por um enunciado que dará especificações sobre o texto a ser redigido, que deverá seguir
os preceitos da linguagem jornalística.”

Leia-se:
“5.5. A prova de redação, para os candidatos à bolsa para atuação em jornalismo, será
realizada no dia 18 de maio, das 9h às 12h, no Laboratório A101 do IMD, e será constituída
por um enunciado que dará especificações sobre o texto a ser redigido, que deverá seguir
os preceitos da linguagem jornalística.”

No item 5.6, “Do processo seletivo, onde se lê:
“5.6. O resultado da prova de redação será divulgado no dia 16 de maio de 2018, por meio de
email e também no site do IMD, e somente os candidatos aprovados nessa fase, que serão
aqueles que tiverem nota 7,0 (sete) ou superior, passarão à fase seguinte.”

Leia-se:
5.6. O resultado da prova de redação será divulgado no dia 23 de maio de 2018, por meio de
email e também no site do IMD, e somente os candidatos aprovados nessa fase, que serão
aqueles que tiverem nota 7,0 (sete) ou superior, passarão à fase seguinte.”
No item 5.8, “Do processo seletivo”, onde se lê:
“5.8. As entrevistas serão realizadas no dia 18 de maio de 2018, das 9h às 12h, na sala B18
do IMD, para os candidatos oriundos dos cursos de Design e Publicidade e Propaganda, e
na sala B103, para os candidatos do curso de Jornalismo.”

Leia-se:
“5.8. As entrevistas serão realizadas no dia 25 de maio de 2018, das 9h às 12h, na sala
B108 do IMD, para os candidatos oriundos dos cursos de Design e Publicidade e
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Propaganda, e na sala B103, para os candidatos do curso de Jornalismo.”
No item 5.9, “Do processo seletivo”, onde se lê:
“5.9. O cronograma da seleção obedecerá, conforme já exposto em itens anteriores, o seguinte
calendário:

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Dia

Horário

Procedimento

Local

30/04/2018

6h às 22h

Início das inscrições

Recepção do IMD

07/05/2018

6h às 22h

Término das inscrições

Recepção do IMD

09/05/2018

18h

Divulgação da

Site do IMD e

homologação das

e-mails dos

inscrições

candidatos

Prova de redação

Laboratório A11

11/05/2018

9h às 12h

16/05/2018

18h

Divulgação do resultado Site do IMD e
da prova de redação

e-mails

dos

candidatos
18/05/2018

9h às 12h

Entrevistas

23/05/2018

18h

Divulgação

Salas B18 e B103
da Site do IMD e

classificação da seleção

e-mails dos
candidatos

Leia-se:
5.9. O cronograma da seleção obedecerá, conforme já exposto em itens anteriores, o seguinte
calendário:
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CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
Dia

Horário

Procedimento

Local

30/04/2018

6h às 22h

Início das inscrições

Recepção do IMD

11/05/2018

6h às 22h

Término das inscrições

Recepção do IMD

15/05/2018

18h

Divulgação da

Site do IMD e

homologação das

e-mails dos

inscrições

candidatos

Prova de redação

Laboratório A101

18/05/2018

9h às 12h

16/05/2018

18h

Divulgação do resultado Site do IMD e
da prova de redação

e-mails

dos

candidatos
25/05/2018

9h às 12h

Entrevistas

Salas B108 e
B103

29/05/2018

18h

Divulgação

da Site do IMD e

classificação da seleção

e-mails dos
candidatos

No item 6.3, “Do resultado final”, onde se lê:
“6.3. O resultado final, com a classificação, será divulgado em 23 de maio de 2018, no site
do IMD, www.imd.ufrn.br, e também via e-mail dos candidatos.”

Leia-se:
“6.3. O resultado final, com a classificação, será divulgado em 29 de maio de 2018, no site
do IMD, www.imd.ufrn.br, e também via e-mail dos candidatos.”

Comissão Avaliadora do Processo de Seletivo

Natal/RN, 08 de abril de 2018.
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