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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 75/2017 

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, 

torna público o Edital Complementar Nº 01 do Edital Nº 75/2017 do Processo seletivo para a educação profissional técnica de 

nível médio – Cursos Integrados 2018, que altera o dispositivo a seguir.  
 

1. Altera o item 2.1.9 conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

2.1.9. O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no Processo Seletivo 

tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do pagamento pela Instituição 

Bancária. 

2.1.9. O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no Processo Seletivo 

tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito de pagamento pela Instituição 

Bancária. Caso isso não ocorra, até a divulgação das Inscrições Homologadas e até a data de emissão do CCI – Cartão de 

Confirmação da Inscrição, prevista no Anexo V – CRONOGRAMA, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao 

Instituto SELECON no endereço descrito no item 2.1.12, para comprovação do seu pagamento sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo. 
 

Leia-se: 

2.1.9. O simples recolhimento da Taxa de Inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no Processo Seletivo 

tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito de pagamento pela Instituição 

Bancária. Caso isso não ocorra, até a divulgação das Inscrições Homologadas e até a data de emissão do CCI – Cartão de 

Confirmação da Inscrição, prevista no Anexo V – CRONOGRAMA, o candidato deverá comparecer pessoalmente ao 

Instituto SELECON no endereço descrito no item 2.1.12, para comprovação do seu pagamento sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo. 
 

2. Altera o item 4.3.5 conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

4.3.5 As vagas relativas ao item 4.3.3 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 pessoas com deficiência.  

Grupo 1-A2 - 75,6% (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 

pessoas com 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 pessoas com deficiência.  

Grupo 1-A4 - 75,6% (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 

pessoas com deficiência. 
 

Leia-se: 

4.3.5 As vagas relativas ao item 4.3.3 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 igual ou inferior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 

que sejam pessoas com deficiência.  

Grupo 1-A2 - 75,6% (setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola 

pública com renda familiar igual ou inferior 1,5 salários mínimos, que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e que 

não sejam pessoas com 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 igual ou inferior 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e 

indígenas e que sejam pessoas com deficiência.  

Grupo 1-A4 - 75,6% (setenta e cinco vírgula seis por cento) das vagas reservadas serão destinadas aos estudantes de escola 

pública com renda familiar igual ou inferior 1,5 salários mínimos, que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e 

que não sejam pessoas com deficiência. 
 

3. Altera o e-mail do Instituto SELECON conforme o disposto abaixo: 

Onde se lê: faleconoscoseleconifrj@selecon.org.br 
 

Leia-se: faleconoscoifrj@selecon.org.br 

 
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017. 

 

 

PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS 

REITOR DO IFRJ 
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