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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 103/2017 

 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

- CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) – 

Modalidade de Educação a Distância 

 

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 103/2017, do Processo Seletivo para preenchimento de vagas 

do Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Agente Comunitário de Saúde - ACS, Modalidade de Educação a Distância 

(EaD), do Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, para o segundo semestre do ano letivo de 2017, que altera os dispositivos a 

seguir.  
 

1. Altera o item 2.1 reabrindo as inscrições, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

2.1 O período de realização das inscrições ocorrerá de 08 a 21 de novembro de 2017, até às 12h, através de link 

disponível on-line no site do IFRJ. 

 

Leia-se: 

2.1      O período de realização das inscrições ocorrerá de 23 a 30 de novembro de 2017, através de link disponível on-line no 

site do IFRJ. 

 

 

2. Altera o item 2.3, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

2.3    A confirmação de inscrição será divulgada no site http://portal.ifrj.edu.br/, no dia 21 de novembro de 2017, após às 18 

horas. 

 

Leia-se: 

2.3   A confirmação de inscrição será divulgada no site http://portal.ifrj.edu.br/, no dia 01 de dezembro de 2017. 

 

 

3. Altera o item 4.2, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

4.2     A análise documental será realizada no dia 24 de novembro de 2017, e o resultado divulgado no site do IFRJ. 

 

Leia-se: 

4.2     A análise documental será realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2017, e o resultado divulgado no site do IFRJ. 

 

 

4. Altera o item 5.2, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

5.2     O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do IFRJ, http://portal.ifrj.edu.br/,no dia 24 de novembro de 

2017, após as 18 horas. 

 

Leia-se: 

5.2     O resultado final do processo seletivo será divulgado no site do IFRJ, http://portal.ifrj.edu.br/,no dia 05 de dezembro de 

2017, após as 18 horas. 

 
 

 

5. Altera o item 5.3, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

5.3      Para que haja o preenchimento total das vagas, poderão ocorrer reclassificações, cujas listagens serão divulgadas no site 

do IFRJ na Internet, http://portal.ifrj.edu.br/, no dia 29 de novembro de 2017, após as 18 horas. 

 

Leia-se: 

5.3      Para que haja o preenchimento total das vagas, poderão ocorrer reclassificações, cujas listagens serão divulgadas no site 

do IFRJ na Internet, http://portal.ifrj.edu.br/, no dia 11 de dezembro de 2017, após as 18 horas. 
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6. Altera o item 6.1 conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

6.1    Para solicitar sua matrícula, o candidato deverá comparecer na Diretoria de Educação a Distância, na Reitoria do IFRJ – 

sede centro, localizada na rua Buenos Aires n.º 256, nos dias 27 e 28 de novembro de 2017 nos horários estabelecidos no 

Anexo II deste Edital, munido de documento oficial de identificação com foto e de toda a documentação original solicitada no 

item 7.2.  

 

Leia-se: 

6.1     Para solicitar sua matrícula, o candidato deverá comparecer na Diretoria de Educação a Distância, na Reitoria do IFRJ – 

sede centro, localizada na rua Buenos Aires n.º 256, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017 nos horários estabelecidos no 

Anexo II deste Edital, munido de documento oficial de identificação com foto e de toda a documentação original solicitada no 

item 7.2.  

 

 

7. Altera o item 6.7, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

6.7      O resultado da confirmação da matrícula será disponibilizado no site do IFRJ, no dia 29 de novembro de 2017, após às 

18 horas. 

 

Leia-se: 

6.7      O resultado da confirmação da matrícula será disponibilizado no site do IFRJ, no dia 11 de dezembro de 2017. 

 

 

8. Altera o Anexo I – Cronograma, conforme o disposto a seguir: 

 

Onde se lê: 

 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrições De 08 à 21/11/2017 até as 12h. 

Confirmação das Inscrições 21/11/2017, após ás 18h. 

Análise de documentos 21 a 23/11/2017 

Divulgação da Classificação Final 24/11/2017, após 18h. 

Solicitação de Matrícula para os candidatos classificados 

*de acordo com horários dispostos no anexo II 
27 e 28/11/2017 

Confirmação das Matrículas 29/11/2017 

1ª Reclassificação 29/11/2017, após 18h 

Solicitação de Matrícula para os candidatos da 1ª Reclassificação 

*de acordo com horários dispostos no anexo II 
30/11/2017 

Confirmação da Matrícula dos candidatos listados na 1ª Reclassificação 01/12/2017 

 

Leia-se: 

 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrições De 23 à 30/11/2017 

Confirmação das Inscrições 01/12/2017 

Análise de documentos 04 e 05/12/2017 

Divulgação da Classificação Final 05/12/2017, após 18h. 

Solicitação de Matrícula para os candidatos classificados 

*de acordo com horários dispostos no anexo II 
07 e 08/12/2017 

Confirmação das Matrículas 11/12/2017 

1ª Reclassificação 11/12/2017, após 18h 
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Solicitação de Matrícula para os candidatos da 1ª Reclassificação 

*de acordo com horários dispostos no anexo II 
13/12/2017 

Confirmação da Matrícula dos candidatos listados na 1ª Reclassificação 14/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2017. 

 

 

MIRA WENGERT 

REITORA SUBSTITUTA EM EXERCÍCIO DO IFRJ 

 


