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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 90/2018 
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 90/2018 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 2.1 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
2.1.   A inscrição para o processo seletivo será realizada no período de 01 de outubro a 30 de novembro 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, que funcionará de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, de acordo com o especificado a seguir: 

  a) campus Duque de Caxias: Avenida República do Paraguai, nº 120, Sarapuí, Duque de Caxias, RJ, das 
09 às 18h30; 

  b) campus Nilópolis: R. Cel. Delio Menezes Porto, 1045 - Centro - Nilópolis - RJ, das 10 às 19 horas; 
 c) campus Pinheiral: Rua José Breves, nº 550, Centro, Pinheiral, RJ, das 08h às 12h e de 13h às 17h e 
 d) campus Rio de Janeiro: Rua Senador Furtado, nº121/125, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, das 15 às 18 

horas. 
 
Leia-se: 
2.1.   A inscrição para o processo seletivo será realizada no período de 01 de outubro a 20 de dezembro 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, que funcionará de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, de acordo com o especificado a seguir: 

  a) campus Duque de Caxias: Avenida República do Paraguai, nº 120, Sarapuí, Duque de Caxias, RJ, das 
09 às 18h30; 

  b) campus Nilópolis: R. Cel. Delio Menezes Porto, 1045 - Centro - Nilópolis - RJ, das 10 às 19 horas; 
 c) campus Pinheiral: Rua José Breves, nº 550, Centro, Pinheiral, RJ, das 08h às 12h e de 13h às 17h e 
 d) campus Rio de Janeiro: Rua Senador Furtado, nº121/125, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, das 15 às 18 

horas. 
 
2. Altera os itens 2.8 e 2.9 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
2.8 A Confirmação da Inscrição informará os dados do candidato, o campus para o qual concorre e a 

modalidade de vaga (ampla concorrência ou sistema de reserva de vagas) a que concorre o candidato e 
será divulgada no dia 04 de dezembro de 2018, após às 18 horas. 

2.9 No caso de divergências na inscrição, o candidato deverá solicitar a correção das informações, presencial, 
no local da inscrição, ou através do e-mail eletrônico concursos@ifrj.edu.br, nos dias 04 e 05 de 
dezembro de 2018. Em caso de solicitação presencial, os horários serão os descritos no item 2.1.1. 

 
Leia-se: 
2.8 A Confirmação da Inscrição informará os dados do candidato, o campus para o qual concorre e a 

modalidade de vaga (ampla concorrência ou sistema de reserva de vagas) a que concorre o candidato e 
será divulgada no dia 26 de dezembro de 2018, após às 18 horas. 

2.9 No caso de divergências na inscrição, o candidato deverá solicitar a correção das informações, presencial, 
no local da inscrição, ou através do e-mail eletrônico concursos@ifrj.edu.br, nos dias 02 e 03 de janeiro 
de 2019. Em caso de solicitação presencial, os horários serão os descritos no item 2.1.1. 

 
3. Altera o item 3.1 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
3.1  O processo seletivo para os Cursos Técnicos, oferecida na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

consistirá de Sorteio Público, que será realizado publicamente no dia 06 de dezembro de 2018, no 
campus ao qual o candidato concorre, de acordo com o quadro abaixo: 

 

CAMPUS HORÁRIO 

Duque de Caxias 10h 

Nilópolis 10h 

Pinheiral 18h 

Rio de Janeiro 15h 
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Leia-se: 
3.1  O processo seletivo para os Cursos Técnicos, oferecida na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

consistirá de Sorteio Público, que será realizado publicamente no dia 07 de janeiro de 2019, no campus 
ao qual o candidato concorre, de acordo com o quadro abaixo: 

 

CAMPUS HORÁRIO 

Duque de Caxias 10h 

Nilópolis 10h 

Pinheiral 18h 

Rio de Janeiro 15h 

 
4. Altera os itens 4.5 e 4.6 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
4.5  O Resultado dos candidatos sorteados estará disponível para consulta no site do IFRJ: 

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante no dia 10 de dezembro de 2018, após 
as 18 horas. 

4.6  A entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de Renda, 
comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e a Averiguação de Pessoas com 
Deficiência, serão realizados, presencialmente, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, de acordo com 
os horários abaixo estabelecidos: 

 

CAMPUS HORÁRIO 

Duque de Caxias 10 às 18h 

Nilópolis 10 às 16h 

Pinheiral 08h às 12h e de 13h às 17h 

Rio de Janeiro 15 às 18h 

 
Leia-se: 
4.5  O Resultado dos candidatos sorteados estará disponível para consulta no site do IFRJ: 

http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante no dia 09 de janeiro de 2019, após as 
18 horas. 

4.6  A entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de Renda, 
comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e a Averiguação de Pessoas com 
Deficiência, serão realizados, presencialmente, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019, de acordo com os 
horários abaixo estabelecidos: 

 

CAMPUS HORÁRIO 

Duque de Caxias 10 às 18h 

Nilópolis 10 às 16h 

Pinheiral 08h às 12h e de 13h às 17h 

Rio de Janeiro 15 às 18h 

 
5. Altera os itens 4.9 e 4.10 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
4.9 O Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de 

Vagas, de todos os grupos (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4), será divulgado no dia 17 de 
dezembro de 2018, após às 18 horas, no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/proeja. 

4.9.1 O candidato considerado INELEGÍVEL no Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos 
para o Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4, poderá 
interpor recurso nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, no campus onde efetuou a inscrição, no horário 
previsto no item 2.1. 

4.10  O Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas de todos os grupos (1-A1, 1- 
 A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4), será divulgado no dia 21 de dezembro de 2018, após às 18 

horas, no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/proeja.  
 
Leia-se: 
4.9 O Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de 

Vagas, de todos os grupos (1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4), será divulgado no dia 14 de 
janeiro de 2019, após às 18 horas, no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/proeja. 

4.9.1 O candidato considerado INELEGÍVEL no Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos 
para o Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1-A1, 1-A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4, poderá 
interpor recurso nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019, no campus onde efetuou a inscrição, no horário 
previsto no item 2.1. 

4.10  O Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas de todos os grupos (1-A1, 1- 
 A2, 1-A3, 1-A4, 2-B1, 2-B2, 2-B3 e 2-B4), será divulgado no dia 17 de janeiro de 2019, após às 18 

horas, no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/proeja.  
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6. Altera os itens 4.12 e 4.13 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
4.12  A Classificação do processo seletivo será divulgada no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-

seletivo-tecnico/proeja, e no campus para o qual o candidato concorre, no dia 21 de dezembro de 2018, 
após às 18 horas. 

4.13 Para que haja o preenchimento total das vagas oferecidas para os Cursos Técnicos, poderão ocorrer 
reclassificações, cujas listagens serão divulgadas da mesma forma expressa no item 4.12, de acordo com 
o cronograma a seguir: 
a) 1ª reclassificação: dia 14 de janeiro de 2019; 

 
Leia-se: 
4.12  A Classificação do processo seletivo será divulgada no site do IFRJ: http://portal.ifrj.edu.br/processo-

seletivo-tecnico/proeja, e no campus para o qual o candidato concorre, no dia 17 de janeiro de 2019, 
após às 18 horas. 

4.13 Para que haja o preenchimento total das vagas oferecidas para os Cursos Técnicos, poderão ocorrer 
reclassificações, cujas listagens serão divulgadas da mesma forma expressa no item 4.12, de acordo com 
o cronograma a seguir: 
a) 1ª reclassificação: dia 23 de janeiro de 2019; 
b) 2ª reclassificação: dia 06 de fevereiro de 2019. 

 
7. Altera os itens 5.1 e 5.3 conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 
5.1 O candidato classificado deverá realizar a matrícula na Secretaria de Ensino Médio e Técnico do campus a 

que concorre, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2019, conforme o disposto a seguir: 
a) campus Duque de Caxias: das 10 às 18 horas; 
b) campus Nilópolis: das 10 às 16 horas; 
c) campus Pinheiral: das 08h às 12h e de 13h às 17h e 
d) campus Rio de Janeiro: das 15 às 18 horas. 

5.3 Os candidatos reclassificados deverão cumprir os mesmos procedimentos estabelecidos no item 5.2 deste 
Edital, efetivando a matrícula na Secretaria do Ensino Médio e Técnico para o campus a que concorre, de 
acordo com o horário de funcionamento da Secretaria do campus, nas seguintes datas: 

 a) Listados na 1ª Reclassificação: 25 de janeiro de 2019; 
 b) Listados na 2ª Reclassificação: 08 de fevereiro de 2019. 
 
Leia-se: 
5.1 O candidato classificado deverá realizar a matrícula na Secretaria de Ensino Médio e Técnico do campus a 

que concorre, nos dias 18 e 21 de janeiro de 2019, conforme o disposto a seguir: 
a) campus Duque de Caxias: das 10 às 18 horas; 
b) campus Nilópolis: das 10 às 16 horas; 
c) campus Pinheiral: das 08h às 12h e de 13h às 17h e 
d) campus Rio de Janeiro: das 15 às 18 horas. 

5.3 Os candidatos reclassificados deverão cumprir os mesmos procedimentos estabelecidos no item 5.2 deste 
Edital, efetivando a matrícula na Secretaria do Ensino Médio e Técnico para o campus a que concorre, de 
acordo com o horário de funcionamento da Secretaria do campus, nas seguintes datas: 

 a) Listados na 1ª Reclassificação: 04 de fevereiro de 2019; 
 b) Listados na 2ª Reclassificação: 14 de fevereiro de 2019. 
 
8. Altera o Anexo II – Cronograma conforme o disposto a seguir: 
Onde se lê: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrições 01/10 a 30/11/2018 

Confirmação das Inscrições 04/12/2018 

Correção de dados da Inscrição 04 e 05/12/2018 

SORTEIO PÚBLICO 06/12/2018 

Divulgação do Resultado/Classificação Final e da Convocação para a entrega dos 
documentos 

10/12/2018 

Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de 
Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) 

12 e 13/12/2018 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas  

17/12/2018 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas 

18 e 19/12/2018 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas  21/12/2018 

Matrícula para os candidatos classificados 08 e 09/01/2019 

1ª Reclassificação e Convocação para a entrega dos documentos 14/01/2019 
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Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 1ª 
Reclassificação (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

16/01/2019 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas da 1ª Reclassificação 

18/01/2019 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas da 1ª Reclassificação 

21 e 22/01/2019 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 1ª Reclassificação 23/01/2019 

Matrícula dos candidatos listados na 1ª Reclassificação 25/01/2019 

2ª RECLASSIFICAÇÃO e Convocação para a entrega dos documentos 29/01/2019 

Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 2ª 
Reclassificação (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

31/01/2019 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas da 2ª Reclassificação 

04/02/2019 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas da 2ª Reclassificação 

05 e 06/02/2019 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 2ª Reclassificação 07/02/2019 

Matrícula dos candidatos listados na 2ª Reclassificação 08/02/2019 

 
Leia-se: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrições 01/10 a 20/12/2018 

Confirmação das Inscrições 26/12/2018 

Correção de dados da Inscrição 02 e 03/01/2019 

SORTEIO PÚBLICO 07/01/2019 

Divulgação do Resultado do Sorteio e da Convocação para a entrega dos documentos 09/01/2019 

Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de 
Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) 

10 e 11/01/2019 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas  

14/01/2019 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas 

15 e 16/01/2019 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas  17/01/2019 

Divulgação do Resultado/Classificação Final  17/01/2019 

Matrícula para os candidatos classificados 18 e 21/01/2019 

1ª Reclassificação e Convocação para a entrega dos documentos 23/01/2019 

Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 1ª 
Reclassificação (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

25/01/2019 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas da 1ª Reclassificação 

29/01/2019 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas da 1ª Reclassificação 

30 e 31/01/2019 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 1ª Reclassificação 01/02/2019 

Matrícula dos candidatos listados na 1ª Reclassificação 04/02/2019 

2ª Reclassificação e Convocação para a entrega dos documentos 06/02/2019 

Entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 2ª 
Reclassificação (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

07/02/2019 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas da 2ª Reclassificação 

08/02/2019 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o 
Sistema de Reserva de Vagas da 2ª Reclassificação 

11 e 12/02/2019 

Resultado Final dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da 2ª Reclassificação 13/02/2019 

Matrícula dos candidatos listados na 2ª Reclassificação 14/02/2019 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018. 
 
 

RAFAEL BARRETO ALMADA 
REITOR DO IFRJ 


