
 

ERRATA DO EDITAL 001/2022 

 

SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM PROJETOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO – PROICE 2022 

 

No parágrafo oitavo, do edital 001/2022, que trata sobre as inscrições para participação 

nos projetos de iniciação científica e de extensão onde se lê:  

 

8. As inscrições para participação nos projetos deverão ser realizadas através do site 

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/, a partir das 08h do dia 14 de março 

de 2021 até às 23h59min do dia 18 de março de 2022, devendo o candidato no ato da 

inscrição preencher o formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos no 

formato PDF: 01 (uma) cópia do RG; 01 (uma) cópia do CPF; 01 (uma) cópia do 

histórico escolar atual; 01 (uma) cópia da declaração de disponibilidade de horário (o 

modelo da declaração esta disponível em notícias no site da FACENE junto a este edital 

e também na aba pesquisa e extensão, PROICE, no site 

http://www.facenemossoro.com.br/); 

 

Leia-se:  

 

8. As inscrições para participação nos projetos deverão ser realizadas através do site 

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/, a partir das 08h do dia 14 de março 

de 2022 até às 23h59min do dia 18 de março de 2022, devendo o candidato no ato da 

inscrição preencher o formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos no 

formato PDF: 01 (uma) cópia do RG; 01 (uma) cópia do CPF; 01 (uma) cópia do 

histórico escolar atual; 01 (uma) cópia da declaração de disponibilidade de horário (o 

modelo da declaração esta disponível em notícias no site da FACENE junto a este edital 

e também na aba pesquisa e extensão, PROICE, no site 

http://www.facenemossoro.com.br/); 

 

 

 

Mossoró, 07 de março de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

Andréa Raquel Fernandes Carlos da Costa 

Coordenadora do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica (NEIC) 
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