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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 40/2017 
 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o Edital Complementar Nº 01 do Edital Nº 40/2017 do Processo Seletivo 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma integrada ao Ensino Médio, na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que altera o dispositivo a seguir.  

 
 

1. Altera o item 1.3 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
1.3 O processo seletivo de candidatos visa preencher as vagas para o Curso Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática do IFRJ, conforme discriminado a seguir: 
 

CAMPUS 
EIXO 

TECNOLÓGICO 
CURSO 

GRUPO 
1A 

GRUPO 
1B 

GRUPO 
2A 

GRUPO 
2B 

GRUPO 
3 

TOTAL DE 
VAGAS 

Duque de Caxias 
Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte 
em Informática 

5 4 5 4 18 36 

Nilópolis 
Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte 
em Informática 

5 4 5 4 17 35 

Rio de Janeiro 
Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte 
em Informática 

5 3 4 3 15 30 

 

GRUPO 1A 
Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, com 
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e 
que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 

GRUPO 1B 
Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, com 
renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e 
que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 

GRUPO 2A 
Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, com 
renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que se 
autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 

GRUPO 2B 
Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, com 
renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que não se 
autodeclararam pretos, pardos e indígenas. 

GRUPO 3 
Candidatos que não cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou que não 
optaram pelas vagas reservadas (Ampla Concorrência). 

 
 
Leia-se: 
1.3 O processo seletivo de candidatos visa preencher as vagas para o Curso Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática do IFRJ, conforme discriminado a seguir:  

Campus 
Eixo 

Tecnológico 
Curso 

Grupo 
1-A1 

Grupo 
1-A2 

Grupo 
1-A3 

Grupo 
1-A4 

Grupo 
2-B1 

Grupo 
2-B2 

Grupo 
2-B3 

Grupo 
2-B4 

Grupo 
3 

Total 
de 

Vagas 

Duque de 
Caxias 

Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte de 
Informática 

2 3 1 3 2 3 1 3 18 36 

Nilópolis 
Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte de 
Informática 

1 3 1 3 1 3 1 3 17 35 

Rio de 
janeiro 

Informação e 
Comunicação 

Manutenção e Suporte de 
Informática 

1 3 1 3 1 3 1 3 14 30 

 

Com renda bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco), salário mínimo per capita 
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2. Altera o item 1.6.1 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
1.6.1 No Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, há reserva de vagas para: 
a) candidatos com renda familiar bruta mensal igual ou inferior, per capita, a 1,5 salário-mínimo vigente à 
época da publicação do Edital; 
b) candidatos com renda familiar bruta mensal superior, per capita, a 1,5 salário-mínimo vigente à época da 
publicação do Edital; 
c) candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
 
Leia-se: 
1.6.1 No Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, há reserva de vagas para: 
a) candidatos com renda familiar bruta mensal igual ou inferior, per capita, a 1,5 salário-mínimo vigente à 
época da publicação do Edital; 
b) candidatos com renda familiar bruta mensal superior, per capita, a 1,5 salário-mínimo vigente à época da 
publicação do Edital; 
c) candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas; 
d) candidatos com deficiência. 
 
3. Altera o item 2.4.1 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
2.4.1 Para concorrer às vagas reservadas para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, o 
candidato deverá, ao efetuar a sua inscrição, optar por um dos grupos constantes do quadro de vagas 
descritas na seção 3 (1A, 1B, 2A ou 2B). 
 
Leia-se: 
2.4.1 Para concorrer às vagas reservadas para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, o 
candidato deverá, ao efetuar a sua inscrição, optar por um dos grupos constantes do quadro de vagas 
descritas na seção 1 (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 ou 2-B4). 
 
4. Altera o item 3.1 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
3.1 O total de vagas ofertadas por curso e turno serão distribuídas para candidatos optantes pela Ampla 
Concorrência e pelo Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 

Grupo 1-A1 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar < 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que 
sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 1-A2 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar < 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que 
não sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 1-A3 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar < 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 1-A4 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar < 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que não sejam pessoas com deficiência. 

Com renda bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco), salário mínimo per capita 

Grupo 2-B1 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar > 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que 
sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 2-B2 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar > 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que 
não sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 2-B3 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar > 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que sejam pessoas com deficiência. 

Grupo 2-B4 
Candidatos que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o ensino fundamental em escolas 
públicas com renda familiar > 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que não pessoas com deficiência. 

  

Grupo 3 
Candidatos que não cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou que não optaram 
pelas vagas reservadas (Ampla Concorrência - AC). 
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29 de agosto de 2012, pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e pela Portaria Normativa nº 18, de 
11 de outubro de 2012. 
 
Leia-se: 
3.1    O total de vagas ofertadas por curso e turno serão distribuídas para candidatos optantes pela Ampla 
Concorrência e pelo Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas, estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 
29 de agosto de 2012, pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, pela Portaria Normativa nº 18, de 11 
de outubro de 2012, PELA Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 e pela Portaria Normativa nº 9, de 5 de 
maio de 2017. 
 
5. Altera do item 3.3 ao item 3.3.4 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
3.3 Para os candidatos optantes pelo Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas serão reservadas 50% 
(cinquenta por cento) das vagas ofertadas em cada curso e turno, estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012. Somente poderão concorrer estudantes que tenham cursado e concluído com êxito todas as 
séries do Ensino Fundamental em escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal, 
em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou que tenham obtido 
certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou 
de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, sendo estas distribuídas 
conforme segue: 
3.3.1 Serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas aos estudantes de escolas públicas com renda 
familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
3.3.2 As demais vagas relativas ao item 3.3 serão reservadas aos estudantes de escolas públicas com renda 
familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
3.3.3 As vagas relativas ao item 3.3.1 serão distribuídas conforme os grupos constantes do quadro de vagas: 
1A – 51,8% (cinquenta e um vírgula oito por cento) das vagas reservadas no item 3.3.1 serão destinadas aos 
estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. 
1B – as demais vagas reservadas no item 3.3.1 serão destinadas aos estudantes de escolas públicas com renda 
familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que não se 
autodeclarem pretos, pardos e indígenas. 
3.3.4 As vagas relativas ao item 3.3.2 serão distribuídas conforme os grupos constantes do quadro de vagas: 
2A – 51,8% (cinquenta e um vírgula oito por cento) das vagas reservadas no item 3.3.2 serão destinadas aos 
estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. 
2B – as demais vagas reservadas no item 3.3.2 serão destinadas aos estudantes de escolas públicas com renda 
familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que não se autodeclarem 
pretos, pardos e indígenas. 
 
Leia-se: 
3.3 Para os candidatos optantes pelo Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas serão reservadas 50% 
(cinquenta por cento) das vagas ofertadas em cada curso e turno, estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 29 de 
agosto de 2012. Somente poderão concorrer estudantes que tenham cursado e concluído com êxito todas as 
séries do Ensino Fundamental em escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal, 
em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou que tenham obtido 
certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou 
de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, sendo estas distribuídas 
conforme segue: 
3.3.1 Serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas relativas ao ítem 3.3 aos estudantes de escolas 
públicas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
3.3.2 Serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das vagas relativas ao item 3.3 aos estudantes de escolas 
públicas com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita. 
3.3.3 Serão reservadas 51,8% (cinquenta e um vírgula oito por cento) das vagas relativas ao item 3.3.1 aos 
estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. As demais vagas, 48,2% (quarenta 
e oito vírgula dois por cento) serão destinadas aos estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 
mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que não se autodeclarem pretos, 
pardos e indígenas. 
3.3.4 Serão reservadas 51,8% (cinquenta e um vírgula oito por cento) das vagas relativas ao item 3.3.2 aos 
estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta mensal igual ou superior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. As demais vagas, 48,2% (quarenta 
e oito vírgula dois por cento) serão destinadas aos estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 
mensal igual ou superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que não se autodeclarem pretos, 
pardos e indígenas. 
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6. Inclui os item 3.3.5 e item 3.3.6 conforme o disposto a seguir: 
 
3.3.5 As vagas relativas ao item 3.3.3 serão distribuídas conforme os grupos constantes do quadro de vagas 
da seção 1: Grupo 1-A1 – 24,4% (vinte e quatro vírgula quatro por cento) das vagas reservadas serão 
destinadas aos estudantes de escola pública com renda familiar inferior 1,5 salários mínimos, que se 
autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam portadores de deficiência. Grupo 1-A2 - 75,6,4% 
(setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola 
pública com renda familiar inferior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que não sejam portadores de deficiência. Grupo 1-A3 - 24,4% (vinte e quatro vírgula quatro por cento) das 
vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola pública com renda familiar inferior 1,5 salários 
mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam portadores de deficiência. Grupo 
1-A4 - 75,6,4% (setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes 
de escola pública com renda familiar inferior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e 
indígenas e que não sejam portadores de deficiência. 
 
3.3.6 As vagas relativas ao item 3.3.4 serão distribuídas conforme os grupos constantes do quadro de vagas 
da seção 1: Grupo 2-B1 – 24,4% (vinte e quatro vírgula quatro por cento) das vagas reservadas serão 
destinadas aos estudantes de escola pública com renda familiar superior 1,5 salários mínimos, que se 
autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam portadores de deficiência. Grupo 2-B2 - 75,6,4% 
(setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola 
pública com renda familiar superior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 
que não sejam portadores de deficiência. Grupo 2-B3 - 24,4% (vinte e quatro vírgula quatro por cento) das 
vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola pública com renda familiar superior 1,5 salários 
mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que sejam portadores de deficiência. Grupo 
1-B4 - 75,6% (setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de 
escola pública com renda familiar superior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e 
indígenas e que não sejam portadores de deficiência. 
 
7. Altera o item 3.9 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
3.9 Para efeitos deste edital, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o 
procedimento definido na Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação. 
 
Leia-se: 
3.9 Para efeitos deste edital, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de acordo com o 
procedimento definido na Portaria Normativa nº 9, de maio de 2017, do Ministério da Educação. 
 
8. Altera o item 3.11 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
3.11 No caso de não preenchimento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 
aquelas remanescentes serão preenchidas pelos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 
fundamental em escolas públicas, da seguinte forma: 
I - as vagas reservadas para o grupo de estudantes com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 
1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas serão 
ofertadas, pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita e que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita, prioritariamente aos estudantes que se autodeclararam pretos, pardos e 
indígenas; 
II - as vagas reservadas para o grupo de estudantes com renda familiar bruta mensal inferior ou igual a 
1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas 
serão ofertadas, pela ordem:  
a) aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário-mínimo per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; e  
b) restando vagas, aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita, prioritariamente aos estudantes que se autodeclararam pretos, pardos e 
indígenas; 
III - as vagas reservadas para o grupo de estudantes com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas serão ofertadas, 
pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita e que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; e 
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b) restando vagas, aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita, prioritariamente aos estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos e indígenas; 
IV - as vagas reservadas para o grupo de estudantes com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas serão 
ofertadas, pela ordem: 
a) aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-
mínimo per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; e 
b) restando vagas, aos estudantes do grupo com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita, prioritariamente aos estudantes de que trata a alínea a do mesmo 
inciso que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas; 
 
Leia-se: 
3.11. No caso de não preenchimento das vagas reservadas pelo Sistema de Reserva de Vagas (SRV) aquelas 
remanescentes serão preenchidas pelos estudantes que tenham cursado integralmente (do 1° ao 9° ano) o 
ensino fundamental em escolas públicas, da seguinte forma: 
I - as vagas reservadas para o grupo 1-A1 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
1-A2 => 1-A3 => 1-A4 => 2-B1 => 2-B2 => 2B-3 => 2-B4 
II  - as vagas reservadas para o grupo 1-A2 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
1-A1 => 1-A3 => 1-A4 => 2-B1 => 2-B2 => 2B-3 => 2-B4 
III  - as vagas reservadas para o grupo 1-A3 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
1-A1 => 1-A2 => 1-A4 => 2-B1 => 2-B2 => 2B-3 => 2-B4 
III  - as vagas reservadas para o grupo 1-A4 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
1-A1 => 1-A2 => 1-A3 => 2-B1 => 2-B2 => 2B-3 => 2-B4 
IV  - as vagas reservadas para o grupo 2-B1 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
2-B2 => 2B-3 => 2-B4 => 1-A1 => 1-A2 => 1-A3 => 1-A4 
V  - as vagas reservadas para o grupo 2-B2 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
2-B1 => 2B-3 => 2-B4 => 1-A1 => 1-A2 => 1-A3 => 1-A4 
VI  - as vagas reservadas para o grupo 2-B3 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
2-B1 => 2-B2 => 2-B4 => 1-A1 => 1-A2 => 1-A3 => 1-A4 
VII - as vagas reservadas para o grupo 2-B4 serão ofertadas, pela seguinte ordem: 
2-B1 => 2-B2 => 2B-3 => 1-A1 => 1-A2 => 1-A3 => 1-A4 
 
9. Altera o item 3.9 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
5.1 As vagas oferecidas para os Cursos Técnicos serão ocupadas obedecendo-se rigorosamente à ordem de 
classificação, a partir da pontuação total obtida no questionário avaliativo, dentro do grupo para o qual se 
inscreveu (1A, 1B, 2A, 2B, 03), até que o número de vagas do grupo do curso para o Campus a que concorre o 
candidato, conforme indicado por ele no Formulário de Inscrição, seja completado. 
 
Leia-se: 
5.1 As vagas oferecidas para os Cursos Técnicos serão ocupadas obedecendo-se rigorosamente à ordem de 
classificação, a partir da pontuação total obtida no questionário avaliativo, dentro do grupo para o qual se 
inscreveu (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3, 2-B4 e 3), até que o número de vagas do grupo do curso 
para o Campus a que concorre o candidato, conforme indicado por ele no Formulário de Inscrição, seja 
completado. 
 
10. Altera do item 6.2.1 e item 6.2.3 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
6.2.1 Para os candidatos classificados dos grupos 1A, 1B, 2A e 2B, o Certificado ou Declaração de Conclusão 
explicitados no item 6.2 deverá constar que o aluno cursou todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para 
o Ensino Fundamental de 8 anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 anos) na rede pública. 
6.2.3 Os candidatos classificados pelo Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1A e 1B deverão comprovar a 
renda através da documentação descrita no Anexo I a este Edital, e os classificados dos grupos 1A e 2A 
deverão preencher, para a matrícula, a autodeclaração de raça ou cor, conforme o formulário disponível no 
site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/proeja. 
 
Leia-se: 
6.2.1 Para os candidatos classificados dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4, o 
Certificado ou Declaração de Conclusão explicitados no item 6.2 deverá constar que o aluno cursou todo 
o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino 
Fundamental de 9 anos) na rede pública. 
6.2.3 Os candidatos classificados pelo Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4 
deverão comprovar a renda através da documentação descrita no Anexo I a este Edital, e os classificados dos 
grupos 1-A1, 1-A2, 2-B1 e 2-B2 deverão preencher, para a matrícula, a autodeclaração de raça ou cor, 
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conforme o formulário disponível no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/proeja. 
 
11. Inclui o item 6.2.2 conforme o disposto a seguir: 
 
6.2.2 O candidato classificado nos grupos 1-A1, 1-A3, 2-B1 e 2-B3 deverão, no ato da matrícula, deverá 
comprovar a deficiência com base em laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos 
do art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. 

 

12. Altera do item 6.2.7 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
6.2.7 As matrículas dos candidatos dos grupos 1A e 1B estarão condicionadas à análise da documentação 
comprobatória da renda 
 
Leia-se: 
6.2.7 As matrículas dos candidatos dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4 estarão condicionadas à análise da 
documentação comprobatória da renda 
 
13. Altera do item 6.2.9 conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 
6.2.9 O resultado prévio da análise de renda dos candidatos dos grupos 1A e 1B será divulgado no dia 
especificado no Anexo II (Cronograma), no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/proeja. 
 
Leia-se: 
6.2.9 O resultado prévio da análise de renda dos candidatos dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4 será 
divulgado no dia especificado no Anexo II (Cronograma), no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-
seletivo-tecnico/proeja. 
 
14. Altera o título do Anexo I e item 1.1 do anexo, conforme o disposto a seguir: 
 
Onde se lê: 

ANEXO I 
ORIENTAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA (GRUPOS 1A e 1B) 

 
1.1 Os candidatos classificados dos grupos 1A e 1B deverão apresentar, para a matrícula, anexado à Ficha de 
Comprovação de Renda para a Matrícula, disponível no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-
seletivo-tecnico/proeja, os documentos solicitados neste Anexo, além do exigido no Edital para a matrícula. 
 
Leia-se: 

ANEXO I 
ORIENTAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA (GRUPOS 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4) 

 
1.1 Os candidatos classificados dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4 deverão apresentar, para a matrícula, 
anexado à Ficha de Comprovação de Renda para a Matrícula, disponível no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/proeja, os documentos solicitados neste Anexo, além do 
exigido no Edital para a matrícula. 
 
 

 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017. 
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