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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 N° 45/2018 
PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - CURSOS INTEGRADOS  

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, o Decreto 
Federal nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, com a Portaria Normativa do Ministério da Educação nº 18, de 11 
de outubro de 2012 e a Portaria Normativa MEC nº 09, de 05 de maio de 2017, torna público este Edital 
contendo as normas referentes ao Processo Seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do Grupo 
Ampla Concorrência relativas ao Edital 111/2017 - Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de 
maneira integrada ao Ensino Médio, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, para o segundo semestre do ano letivo de 2018. 
 

1. OS CURSOS E AS VAGAS 
1.1. O processo seletivo de classificação de candidatos, mediante a realização de Sorteio Público, visa 
preencher um total de 18 (dezoito) vagas no campus Paulo de Frontin do IFRJ, considerando-se dois sistemas 
de vagas, conforme o discriminado no item 1.2 e no Quadro de Vagas desta seção. 
1.2. A classificação dos candidatos dar-se-á por meio do sistema de vagas: Ampla Concorrência (AC).  
1.3. O candidato deverá optar por concorrer pela Ampla Concorrência (AC). 

 
Tabela I – Quadro de Vagas 

Eixo Tecnológico Código / Curso Técnico 
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 

Informação e Comunicação PF–001–Informática para Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

 
 

 

 

 

 

1.5. Concorrerão às vagas de Ampla Concorrência todos os candidatos constantes na relação de inscritos.  
1.6. Este processo seletivo está aberto a qualquer pessoa que apresente como escolaridade mínima o Ensino 
Fundamental completo. 
1.7. O Curso Técnico em Informática para Internet, oferecido pelo Campus Engenheiro Paulo de Frontin tem 
a duração de 06 (seis) semestres. A carga horária do curso é acrescida das horas referentes ao estágio 
curricular supervisionado quando obrigatório. 
1.8. A certificação expedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - 
IFRJ se dará em certificado único, referente aos Ensinos Médio e Técnico, após a conclusão da matriz 
curricular obrigatória e do estágio curricular supervisionado quando obrigatório. 
1.9. O curso funciona no horário diurno, podendo ser as aulas distribuídas pelos turnos matutino e/ou 
vespertino, parcial ou total.  
1.9.1. Os últimos períodos letivos podem ser oferecidos no horário noturno. 
1.10.  Os alunos estão submetidos a se adequarem as matrizes vigentes ao longo do curso. 
 
2. A INSCRIÇÃO 
2.1. A inscrição para o processo seletivo será realizada no período de 21 de maio a 22 de junho de 2018, 
por meio de Ficha de Inscrição preenchida pelo candidato, ou por seu representante legal, exclusivamente 
no campus em que o candidato deseja estudar, de segunda a sexta-feira, de acordo com o especificado 
abaixo: 
a) campus Engº Paulo de Frontin: Av. Maria Luiza, s/nº, Sacra Família do Tinguá, Engenheiro Paulo de Frontin, 
RJ, do 12h às 18 h. 
2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
2.3. No caso de inscrição através de representante legal deverá ser entregue o instrumento público ou 
particular de procuração, com firma reconhecida em Cartório, com validade de até 06 (seis) meses, 
estabelecendo poderes específicos de representação, e a cópia do documento de identidade do procurador, 
além dos documentos exigidos, conforme o item 2.5 deste Edital. 
2.4. Ao preencher o Formulário de Inscrição o candidato deverá indicar o Curso Técnico que deseja cursar e  
assinalar sua opção pela Ampla Concorrência. 
2.4.1. O candidato só poderá efetuar uma única inscrição, devendo optar pelo Grupo 3 – Ampla 
Concorrência. 
2.5. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
- Formulário de Inscrição, que estará disponível para impressão no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado. 
- O candidato deverá entrega-lo devidamente preenchido, no campus em que o candidato deseja estudar, 
juntamente da cédula de identidade original e cópia. Serão considerados documentos oficiais de 

Ampla Concorrência 

Grupo 
3 

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

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
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identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de 
Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e 
Magistratura; Defensoria Pública; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem 
como identidade; Carteira Nacional de Habilitação e Boletim de Ocorrência (BO) com data de até 30 dias 
anteriores a realização da Inscrição. 
2.5.1. No Formulário de Inscrição, os campos RG e CPF, têm que ser preenchidos, obrigatoriamente, com os 
dados do próprio candidato. O não preenchimento desses campos ou seu preenchimento com dados do 
responsável, ou de qualquer outra pessoa, impedirá o candidato de participar do sorteio. 
2.5.2. Para concorrer às vagas destinadas para a Ampla Concorrência, o candidato deverá, ao efetuar a sua  
inscrição, optar para concorrer a essas vagas Grupo 3.  
2.5.3. Juntamente com o preenchimento dos formulários será solicitado que seja preenchida o Questionário 
Socioeconômico e Cultural constante no Anexo II. 
2.5.4. O preenchimento e a conferência do Formulário de Inscrição são de total responsabilidade do 
candidato ou de seu representante legal, dispondo o IFRJ o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que 
não preencher o formulário de forma completa e correta ou falseando informação. 
2.6. Não serão aceitos pedidos de inscrição em caráter condicional, por via postal, fax, internet ou em local 
diferente do indicado no item 2.1. 
2.7. A CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES estará disponível para consulta no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado no dia 25 de junho de 2018, após às 18 
horas. 
2.7.1. Ao consultar a Confirmação das Inscrições, o candidato deverá conferir as seguintes informações: 

a) nome; 
b) data de nascimento; 
c) opção de grupo, código e curso; 
d) número de identidade e órgão expedidor. 

2.7.2. No caso de divergências na inscrição, deverá solicitar a correção das informações, no dia e local do 
SORTEIO PÚBLICO (ITEM 3) dia 28 de junho de 2018. 
2.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais ele não poderá alegar desconhecimento. 
 
 
3. O SORTEIO PÚBLICO 
3.1. O processo seletivo para o Curso Técnico, oferecida de forma integrada ao Ensino Médio, consistirá de 
Sorteio Público, que será realizado publicamente no dia 28 de junho de 2018, no campus Engenheiro Paulo 
de Frontin, às 11 horas. 
3.2. Serão considerados classificados os candidatos sorteados, de acordo com o número de vagas oferecidas  
para o grupo (Grupo 3), conforme estabelecido na Tabela I - Quadro de Vagas deste Edital.  
3.3. Além dos candidatos sorteados para preencher as vagas oferecidas, serão sorteados mais 20 (vinte) 
candidatos, para o grupo 3, que comporão uma lista de espera obedecendo à ordem cronológica em que 
forem sorteados. Esses candidatos serão convocados à matrícula em caso de desistência dos candidatos 
classificados do grupo ao qual concorre. 
3.4. O não comparecimento ao Sorteio Público não impedirá que o candidato sorteado seja habilitado a 
solicitar a matrícula, uma vez que só será considerado desistente o candidato que não realizar a matrícula 
dentro do prazo previsto no item 5.2. deste Edital. 
3.5. A realização do Sorteio Público será lavrada em Ata a ser encaminhada à Reitoria do IFRJ para 
homologação. 
3.6. Caso haja um número de candidatos inferior ao número de vagas ofertadas para o grupo e curso do 
campus escolhido, os candidatos inscritos nesse grupo serão considerados classificados, ab-rogando-se a 
realização do sorteio público. 
 
4. RESULTADO DO SORTEIO  E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
4.1. As vagas oferecidas neste Edital serão ocupadas obedecendo à ordem cronológica do sorteio, até que o 
número de vagas seja completado, no grupo 3 do curso do Campus.  
4.2. A seleção dos candidatos somente terá validade para ingresso no o segundo período do ano letivo de 
2018. 
4.3. Os candidatos serão sorteados para as vagas remanescentes do grupo 3 – Ampla Concorrência, conforme 
Curso e Campus descrito na Tabela I - Quadro de Vagas, e de acordo com os critérios estabelecidos no item 3 
– DO SORTEIO PÚBLICO.  
4.4. O Resultado dos candidatos sorteados estará disponível para consulta no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado no dia 29 de junho de 2018, após as 18 
horas. 
4.5. A Classificação Final do processo seletivo será divulgada no site do IFRJ: 
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado, e no campus Engenheiro Paulo de Frontin, no 
dia 09 de julho de 2018, após às 18 horas. 
 
 

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
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5. A OPÇÃO DE CURSO E A MATRÍCULA 
5.1. O preenchimento das vagas se dará obedecendo estritamente à ordem de classificação final do Sorteio 
Público, conforme o número total de vagas oferecidas pelo campus e curso para o Grupo 3, de acordo com a 
opção do candidato. 
5.2. A matrícula será realizada, na Secretaria de Ensino do campus Engenheiro Paulo de Frontin, das 10h às 
16h, do dia 11 de julho de 2018. 
5.3. O candidato classificado, acompanhado do responsável (no caso para os menores de 18 anos), deverá 
comparecer ao Campus para o qual se inscreveu, obedecendo à ordem de classificação, para realizar a 
efetivação da matrícula. 
5.4. Ao final do período de atendimento para a efetivação da matrícula, previsto no item 5.2., o candidato 
que não tiver comparecido será considerado eliminado do processo seletivo. 
5.5. Visando ao preenchimento total das vagas oferecidas neste Edital, após a matrícula dos candidatos 
classificados, se houver vagas não preenchidas, poderão ocorrer reclassificações, obedecendo à ordem de 
classificação final. A reclassificação será divulgada no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-
seletivo-tecnico/integrado, de acordo com o Cronograma (Anexo I): 
a) 1ª Reclassificação e Listagem de Convocação: 13 de julho de 2018, após as 18 horas; 
b) 2ª Reclassificação e Listagem de Convocação: 25 de julho de 2018, após as 18 horas.  
5.5.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das reclassificações. 
5.5.2. O candidato reclassificado deverá cumprir os mesmos procedimentos dos candidatos classificados, 
conforme os itens 5.3 e 5.4 e subitem 5.5.1, de acordo com as datas previstas no Anexo I – Cronograma. 
5.5.3. O candidato reclassificado deverá comparecer ao campus para o qual se inscreveu para realizar a 
escolha de curso e/ou turno e efetivar a matrícula, nas seguintes datas: 
a) Listados na 1ª Reclassificação: dia 23 de julho de 2018; 
b) Listados na 2ª Reclassificação: dia 01 de agosto de 2018. 
5.5.4. Persistindo a existência de vagas ociosas após a reclassificação o IFRJ realizará reclassificações 
sucessivas, conforme a ordem de classificação, para o preenchimento dessas vagas. 
5.6. Os alunos matriculados que não frequentarem, sem justificativa comprovada, nenhum dos 5 (cinco) 
primeiros dias letivos, serão considerados desistentes, tendo sua matrícula cancelada, e perderão o direito à 
vaga. 
5.7. No caso de vagas ociosas relativas aos itens 5.5.4 e 5.6, o IFRJ realizará novas reclassificações para o 
preenchimento das citadas vagas até o 10º dia letivo. 
5.8. O IFRJ reserva-se o direito de estabelecer contato individual com cada candidato classificado a partir da 
reclassificação em diante, para efeito de comunicação de resultado. No entanto, o IFRJ não se 
responsabilizará pelo não contato devido a problemas técnicos com o telefone ou e-mail informado, à falta 
do número ou endereço de contato, ou ainda, a erros sobre essas informações. 
5.9. O candidato classificado e/ou seu responsável deverão cumprir os seguintes procedimentos: 
a) Preencher a ficha de matrícula; 
b) Apresentar: 

 Certidão de Nascimento (original e cópia); 

 Quatro fotos iguais 3x4 ou 2x2 (do ano de 2017 ou 2018), de frente e sem carimbo; 

 Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia) ou Declaração de 
Proficiência ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio pelo ENEM ou ENCCEJA; 

 Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original e cópia); 

 CPF (original e cópia); (obrigatório) 

 Carteira de Identidade (original e cópia); (obrigatório) 

 RG e CPF dos responsáveis legais do candidato (cópia); 

 ·Título de Eleitor, para os maiores de 18 anos (original e cópia); 

 Certificado de reservista, para maiores de 18 anos do sexo masculino (original e cópia); 

 Comprovante de residência (original e cópia). 
5.9.1. Todas as cópias dos documentos solicitados para a efetivação da matrícula ficarão retidas na 
Secretaria de Ensino Médio e Técnico do campus. 
5.9.2. Não será efetivada a matrícula do candidato cuja documentação não atender ao solicitado neste 
Anexo ao Edital.  
5.9.3. Estando a documentação completa, somente poderão assinar o pedido de matrícula: 
a) o candidato, se for maior de 18 (dezoito) anos; 
b) o responsável legal do candidato; 
c) o portador de Procuração outorgada pelo responsável legal do candidato, acompanhada da fotocópia da 
identidade oficial do procurador e do outorgante; 
d) o portador de Procuração outorgada pelo candidato maior de 18 (dezoito) anos, acompanhada da fotocópia 
da identidade oficial do procurador e do outorgante. 
5.10. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula 
no IFRJ, sem prejuízo das sanções penais. 
5.11.  O ingresso no IFRJ observará a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados e atenderá aos 
preceitos da Lei nº 9474 de 22 de julho de 1997. 
5.11.1. O candidato considerado legalmente refugiado deverá apresentar os seguintes documentos: 

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
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a) documento expedido pelo Comitê Nacional de Refugiados (CONARE), comprovando a condição de refugiado 
- original e cópia; 
b) passaporte, sem rasuras, acompanhado de fotocópia das seguintes páginas: identificação e carimbo de 
entrada; 
c) cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia; 
d) comprovação de escolaridade equivalente ao Ensino Médio fundamental - original e cópia; 
Parágrafo único. Quando não for possível a apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade, 
será permitida a comprovação por outros meios de prova admitidos em direito, incluindo a declaração 
emitida pelo CONARE ou declaração de próprio punho constando dados pessoais, identificação do 
estabelecimento de conclusão de estudos, localidade e período de realização do curso. 
5.12. O candidato estrangeiro não refugiado deverá apresentar os seguintes documentos: 
5.12.1 Para portador de visto permanente: 
a) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) - original e cópia; 
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia; 
c) comprovação de escolaridade equivalente ao Ensino Médio fundamental - original e cópia, devendo os 
originais do documento estarem reconhecidos pela autoridade consular e acompanhados de tradução 
juramentada. 
5.12.2. Para portador de visto de estudante: 
a) passaporte original, sem rasuras, acompanhado de fotocópia das seguintes páginas: identificação, carimbo 
de entrada e visto temporário IV – estudante; 
Parágrafo 1º: Na ausência do visto temporário IV – estudante, será aceito o protocolo de registro do visto 
(frente e verso); 
Parágrafo 2º: Se necessária declaração de garantia de matrícula para obtenção do visto temporário IV –  
estudante, a mesma deverá ser requerida na Secretaria do campus no prazo de 03 (três) dias úteis após a  
publicação dos resultados. 
b) cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia; 
Parágrafo único: Na ausência de CPF o estudante terá 30 (trinta) dias após a chegada no país para apresentá-
lo. 
c) comprovação de escolaridade equivalente ao Ensino Médio completo - original e cópia, devendo os 
originais do documento estarem reconhecidos pela autoridade consular e acompanhados de tradução 
juramentada. 
 
6. AS OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
6.1. Os Anexos e os demais esclarecimentos sobre o Curso Técnico e o processo seletivo serão 
disponibilizados nas páginas do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado. 
6.2. Para o cumprimento dos horários previstos neste Edital, levar-se-á em consideração o horário de 
Brasília/DF. 
6.3. É prerrogativa do IFRJ a ampliação da oferta de vagas, assim como a organização das turmas, não sendo 
garantida a continuidade dos estudos em determinado turno ao longo do curso. 
6.4. Durante o primeiro período letivo cursado pelo aluno no IFRJ não será concedido trancamento de 
matrícula, ressalvando-se a hipótese de ocorrer situação amparada por lei específica. 
6.5. A transferência interna de curso, no mesmo campus, ou a transferência entre os campi só poderá ser 
pleiteada pelo aluno depois de cursado, com aproveitamento, o número de períodos letivos estabelecidos no 
Regulamento do Ensino Médio e Técnico da Instituição e sua concessão dependerá da existência de vaga no 
novo curso pretendido.  
6.6. Todas as informações disponibilizadas nas páginas do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/integrado, os Anexos, a Confirmação de Inscrições do Sorteio Público, o Formulário de Recursos e os 
Avisos Oficiais constituem normas que complementam este Edital. 
6.7. A organização e execução do processo seletivo de que trata este Edital cabe à Diretoria de Concursos e 
Processos Seletivos - DCPS, estabelecida pela Reitoria do IFRJ. 
6.8. Os Resultados Finais do processo seletivo serão homologados pelo Reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. 
6.9. As situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Diretoria de Concursos e Processos Seletivos 
- DCPS e encaminhadas, para solução, à Reitoria do IFRJ. 
6.10. Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão e renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste Processo Seletivo. 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018. 
 

 
RAFAEL BARRETO ALMADA 

Reitor do IFRJ 
 
 
 
 

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/integrado
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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 N° 45/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – CURSOS INTEGRADOS  
 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de inscrições (PRESENCIAL) 21/05 a 22/06/2018 

Confirmação das Inscrições 25/06/2018 

SORTEIO PÚBLICO 28/06/2018 

Resultado dos candidatos sorteados  29/06/2018 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 09/07/2018 

Matrícula para os candidatos classificados 11/07/2018 

1ª RECLASSIFICAÇÃO  13/07/2018 

Matrícula dos candidatos listados na 1ª Reclassificação 23/07/2018 

2ª RECLASSIFICAÇÃO  25/07/2018 

Matrícula dos candidatos listados na 2ª Reclassificação 01/08/2018 
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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 N° 45/2018 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – CURSOS INTEGRADOS  
 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL 
 
Prezado(a) candidato(a), gostaríamos que você respondesse, de forma precisa, às perguntas que se seguem. Elas 
são importantes para traçar o perfil socioeconômico e cultural daqueles que desejam estudar no IFRJ. Marque as 
respostas no Formulário de Inscrição. 
 
1.  Você já prestou concurso para alguma instituição que ministre ensino profissional? 
(A) Não. 
(B) Sim, mas não fui classificado. 
(C) Sim, mas comecei a cursar e abandonei. 
(D) Sim, estou cursando, mas quero mudar para o IFRJ. 
(E) Sim, concluí e desejo iniciar outro. 
 
2. Qual foi o tipo de escola que você frequentou durante a maior parte do Ensino Fundamental? 
(A) Pública Municipal. 
(B) Pública Estadual. 
(C) Pública Federal. 
(D) Particular. 
 
3. Você cursou algum curso preparatório específico para este processo seletivo? 
(A) Não. 
(B) Sim, por um semestre. 
(C) Sim, o ano inteiro. 
(D) Sim, por mais de um ano. 
 
4. Qual é a sua faixa etária? 
(A) 13 a 14 anos. 
(B) 15 a 16 anos. 
(C) 17 a 18 anos. 
(D) 19 a 20 anos. 
(E) Mais de 20 anos. 
 
5. Onde você mora? 
(A) Centro do Rio de Janeiro. 
(B) Zona Norte do Rio de Janeiro. 
(C) Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
(D) Zona Sul do Rio de Janeiro. 
(E) Nilópolis. 
(F) Duque de Caxias 
(G) São João de Meriti 
(H) Nova Iguaçu. 
(I) Outros municípios da Baixada Fluminense. 
(J) Niterói. 
(K) São Gonçalo 
(L) Itaboraí 
(M) Arraial do Cabo ou outros municípios da Região dos Lagos. 
(N) Angra dos Reis 
(O) Barra do Piraí 
(P) Barra Mansa 
(Q) Itatiaia 
(R) Lídice 
(S) Mendes 
(T) Paracambi 
(U) Paraíba do Sul 
(V) Paty do Alferes 
(W) Pinheiral 
(X) Piraí 
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(Y) Quatis 
(Z) Resende 
(AA) Rio Claro 
(BB) Rio das Flores 
(CC) Três Rios 
(DD) Valença 
(EE) Vassouras 
(FF) Volta Redonda 
(GG) Outro município do estado do Rio de Janeiro.  
(HH) Outro município em outro estado.         
 
6. Qual é a renda mensal de sua família?  
(A) Até 2 salários mínimos. 
(B) Entre 3 e 5 salários mínimos. 
(C) Entre 6 e 8 salários mínimos. 
(D) Entre 9 e 10 salários mínimos. 
(E) Acima de 10 salários mínimos. 
 
7. Qual é o número de pessoas que vivem da renda familiar citada? 
(A) Duas. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Acima de cinco. 
 
8. Você trabalha (ou já trabalhou) para colaborar com a renda de sua família? 
(A) Não. 
(B) Sim. 
 
9. Qual é a situação profissional de seu pai? 
(A) Trabalha com carteira assinada. 
(B) Servidor público. 
(C) Está desempregado. 
(D) É aposentado. 
(E) É aposentado, mas continua trabalhando. 
(F) Tem seu próprio negócio. 
(G) É autônomo. 
(H) Pai falecido ou desconhecido. 
 
10. Qual é o grau de formação de seu pai? 
(A) Ensino Fundamental. 
(B) Ensino Médio. 
(C) Graduação. 
(D) Pós-Graduação. 
(E) Outros. 
 
11. Qual é a situação profissional da sua mãe? 
(A) Trabalha com carteira assinada. 
(B) Servidora pública. 
(C) Está desempregada. 
(D) É aposentada. 
(E) É aposentada, mas continua trabalhando. 
(F) Tem seu próprio negócio. 
(G) É autônoma. 
(H) Mãe falecida ou desconhecida. 
(I) Exerce a ocupação do lar. 
 
12. Qual é o grau de formação de sua mãe? 
(A) Ensino Fundamental. 
(B) Ensino Médio. 
(C) Graduação. 
(D) Pós-Graduação. 
(E) Outros. 
 
13. Qual é a situação do imóvel em que você reside? 
(A) Próprio, já quitado. 
(B) Próprio, ainda não quitado. 
(C) Alugado. 
(D) Cedido. 
(E) Outros. 
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14. Sua família tem automóvel? 
(A) Não. 
(B) Sim, apenas um. 
(C) Sim, mais de um. 
 
 
 
15. Que atividades, além da escola, você desenvolve? 
(A) Curso de língua estrangeira. 
(B) Atividades físicas (esportes). 
(C) Atividades artísticas. 
(D) Curso de Informática. 
(E) Outras. 
(F) Nenhuma. 
 
16. Você tem acesso à Internet? 
(A) Não. 
(B) Sim, em casa. 
(C) Sim, em outros locais. 
 
17. Qual é a sua média de leitura de livros por ano? 
(A) Nenhum. 
(B) Um a dois. 
(C) Três a cinco. 
(D) Seis a dez. 
(E) Mais de dez. 
 
18. Qual é o meio de informação mais utilizado por você? 
(A) Jornal. 
(B) Televisão. 
(C) Rádio. 
(D) Revista. 
(E) Internet. 
 
19. Qual foi o meio pelo qual você ficou sabendo da realização deste processo seletivo? 
(A) Jornal e/ou rádio. 
(B) Cartazes e/ou folhetos. 
(C) Internet. 
(D) Amigos e/ou parentes. 
(E) Divulgação na escola e/ou cursinho. 
(F) Outros. 
 
20. O que você mais espera de um curso técnico? 
(A) cultura geral e ampla; 
(B) formação profissional voltada para o mercado de trabalho; 
(C) formação teórica voltada para a pesquisa; 
(D) formação acadêmica para melhorar a minha atuação na atividade prática que estou desempenhando; 
(E) meu maior interesse é pelo Ensino Médio. 
 
21. Qual o motivo principal de você estar prestando o Processo Seletivo para o IFRJ? 
(A) é a escola da região que oferece melhor qualidade de ensino; 
(B) é a de mais fácil acesso (proximidade de casa, condução etc.); 
(C) é gratuita; 
(D) é a única que oferece o curso pretendido; 
(E) é a que oferece o horário mais adequado; 
(F) é a que foi escolhida pela maioria dos meus amigos; 
(G) pelo tipo de seleção de ingresso; 
(H) outro motivo; 
 
22. O que mais contribuiu para a escolha de seu curso? 
(A) adequação às aptidões pessoais; 
(B) maior oferta no mercado de trabalho; 
(C) recompensa financeira mais promissora; 
(D) prestígio social da profissão; 
(E) influência familiar; 
(F) indicação de teste vocacional; 
(G) já estar atuando em área afim; 
(H) pelas características físicas da escola 
(I)  outros.  
 
23. Com o Curso Técnico do IFRJ você espera: 
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(A) se preparar melhor para o vestibular. 
(B) se preparar para exercer com sucesso a profissão de técnico. 
(C) cursar o ensino médio em uma escola gratuita e de qualidade. 
(D) outro. 

 


