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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 03 DO EDITAL Nº 98/2017 

 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

- CURSOS CONCOMITANTES / SUBSEQUENTES - 

 

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 03 do Edital Nº 98/2017 do Processo Seletivo para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio – Cursos Concomitantes/Subsequentes para o 1º semestre de 2018, que altera os dispositivos a seguir.  
 

 

1. Reabre as inscrições, alterando o item 2.1, conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

2.1. A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de 

Inscrição disponibilizado na página do IFRJ, http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante, e na 

página do Instituto SELECON, www.selecon.org.br, do dia 27 de outubro de 2017 ao dia 27 de novembro de 2017, 

exclusivamente via internet, de acordo com os seguintes procedimentos: 

I – acessar o endereço eletrônico www.selecon.org.br no período de inscrição e seguir as orientações ali contidas; 

II – preencher o Formulário de Pedido de Inscrição de forma completa. Após o preenchimento do Formulário de Pedido de 

Inscrição o candidato deverá conferir todo o preenchimento antes de acionar o botão “Confirmar”.  Após acionar o botão 

“Confirmar”, o candidato poderá emitir a “Ficha de Inscrição”; 

III – responder completamente o Questionário Socioeconômico. Após transmitir o preenchimento do Questionário 

Socioeconômico, passará para a página de geração do boleto bancário; 

IV – imprimir o Boleto Bancário da Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser feito em qualquer 

banco ou correspondente bancário, até o dia 28 de novembro de 2017. 

 

Leia-se: 

2.1. A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de 

Inscrição disponibilizado na página do IFRJ, http://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/concomitante, e na 

página do Instituto SELECON, www.selecon.org.br, do dia 27 de outubro de 2017 ao dia 27 de novembro de 2017 e 

do dia 01 dezembro de 2017 ao dia 03 dezembro de 2017, exclusivamente via internet, de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

I – acessar o endereço eletrônico www.selecon.org.br no período de inscrição e seguir as orientações ali contidas; 

II – preencher o Formulário de Pedido de Inscrição de forma completa. Após o preenchimento do Formulário de Pedido de 

Inscrição o candidato deverá conferir todo o preenchimento antes de acionar o botão “Confirmar”.  Após acionar o botão 

“Confirmar”, o candidato poderá emitir a “Ficha de Inscrição”; 

III – responder completamente o Questionário Socioeconômico. Após transmitir o preenchimento do Questionário 

Socioeconômico, passará para a página de geração do boleto bancário; 

IV – imprimir o Boleto Bancário da Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser feito em qualquer 

banco ou correspondente bancário, até o dia 04 de dezembro de 2017. 

 

 

2. Altera o item 2.1.7, conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

2.1.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente até o próximo dia útil imediatamente após o 

último dia de inscrição, dia 28 de novembro de 2017, caso contrário não será considerado. 

 

Leia-se: 

2.1.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente até o próximo dia útil imediatamente após o 

último dia de inscrição, dia 04 de dezembro de 2017, caso contrário não será considerado. 

 

 

3. Altera o item 2.1.12, conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

2.1.12. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o Instituto SELECON disponibilizará Posto de 

Atendimento com acesso à internet, localizado na Av. Almirante Barroso, 63 - grupo 1107, Centro - Rio de Janeiro, – 

RJ, CEP: 20031-913, Telefones: (21) 2532-9638 ou 3129-5335, no período do dia 27 de outubro de 2017 ao dia 28 de 

novembro de 2017, no horário das 09h às 17h, de 2ª à 6ª feira, somente em dias úteis. 

 

Leia-se: 

2.1.12. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, o Instituto SELECON disponibilizará Posto de 

Atendimento com acesso à internet, localizado na Av. Almirante Barroso, 63 - grupo 1107, Centro - Rio de Janeiro, – 

RJ, CEP: 20031-913, Telefones: (21) 2532-9638 ou 3129-5335, no período do dia 27 de outubro de 2017 ao dia 04 de 

dezembro de 2017, no horário das 09h às 17h, de 2ª à 6ª feira, somente em dias úteis. 
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4. Altera o item 5.1, conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

5.1. O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - CCI será disponibilizado na página do Instituto 

SELECON, www.selecon.org.br, a partir do dia 05 de dezembro de 2017, conforme previsto no Anexo V -

CRONOGRAMA do Processo Seletivo, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento, 

onde constará o local de prova, endereço do local de prova e demais informações e orientações sobre a etapa. O Cartão de 

Confirmação de Inscrição -CCI não será enviado pelo correio nem por e-mail. 

 
Leia-se: 

5.1. O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - CCI será disponibilizado na página do Instituto 

SELECON, www.selecon.org.br, a partir do dia 07 de dezembro de 2017, conforme previsto no Anexo V -

CRONOGRAMA do Processo Seletivo, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento, 

onde constará o local de prova, endereço do local de prova e demais informações e orientações sobre a etapa. O Cartão de 

Confirmação de Inscrição -CCI não será enviado pelo correio nem por e-mail. 

 
 
5. Altera o cronograma, apenas para as datas especificadas, conforme o disposto a seguir: 

Onde se lê: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrição 27/10 a 27/11/2017 

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição 28/11/2017 

Relação de Inscrições Homologadas 04/12/2017 

Retirada do Cartão de Confirmação e Relação dos Locais de Prova 05/12/2017 

 
Leia-se: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de Inscrição 
27/10 a 27/11/2017 e  

01/12 a 03/12/2017 

Data Limite para pagamento da taxa de inscrição 04/12/2017 

Relação de Inscrições Homologadas 07/12/2017 

Retirada do Cartão de Confirmação e Relação dos Locais de Prova 07/12/2017 

 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017. 

 

 

Mira Wengert  

Reitora Substituta em Exercício do IFRJ 

 


