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1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CURSO DE EXTENSÃO N°01/2020 

A Direção Geral do Campus Avançado Resende do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao Edital 

supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

1. No item 4, DA INSCRIÇÃO, ONDE SE LÊ: 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1. Poderão inscrever-se: Educadores, tanto de escolas da rede pública quanto da rede privada, 
profissionais em geral que tenham concluído o ensino fundamental e que tenham interesse em atuar 
com ações de inclusão.  
4.2. A inscrição dos candidatos às vagas do “CURSO DE EXTENSÃO EM FORMAÇÃO BÁSICA EM 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)” é gratuita e será recebida no período de 14 a 
20 de agosto de 2020, conforme especificações deste Edital. 
 4.3. As inscrições para o presente Edital serão recebidas apenas por meio do “Formulário de inscrição 
online”, que estará disponível na página: https://portal.ifrj.edu.br/resende/extensao, entre os dias 
14 a 20 de agosto de 2020.  
  4.4. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá preencher o seguinte documento, “Formulário 
de inscrição online”, que estará disponível na página: https://portal.ifrj.edu.br/resende/extensao, as 
de preenchimento, atentando para sua confirmação de envio. 
4.5. No período de confirmação de interesse nas vagas, os (as) candidatos (as) classificados (as) 
deverão enviar para o e-mail napne.cres@ifrj.edu.br os seguintes documentos digitalizados ou por 
foto nítida:  
4.5.1. Cópia de documento de identidade com foto, frente e verso, válido em território nacional; cópia 
do CPF; cópia da certidão de nascimento ou casamento. 4.5.2. O não envio da documentação 
solicitada no item 4.5.1., bem como o envio incompleto ou a confirmação de interesse fora do período 
estabelecido nas etapas do cronograma do presente edital, caracterizam desclassificação neste 
processo seletivo. 
 
LEIA-SE 
 
4.1. Poderão inscrever-se: Educadores, tanto de escolas da rede pública quanto da rede privada, 
profissionais em geral que tenham concluído o ensino fundamental e que tenham interesse em atuar 
com ações de inclusão.  
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4.2. A inscrição dos candidatos às vagas do “CURSO DE EXTENSÃO EM FORMAÇÃO BÁSICA EM 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)” é gratuita e será recebida no período de 14 a 
20 de agosto de 2020, conforme especificações deste Edital. 
 4.3. As inscrições para o presente Edital serão recebidas apenas por meio do “Formulário de inscrição 
online”, que estará disponível na página: https://portal.ifrj.edu.br/resende/extensao, entre os dias 
14 a 20 de agosto de 2020.  
4.4. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá preencher o seguinte documento, “Formulário de 
inscrição online”, que estará disponível na página: https://portal.ifrj.edu.br/resende/extensao, as de 
preenchimento, atentando para sua confirmação de envio. 
4.5. No período de confirmação de interesse nas vagas, os (as) candidatos (as) classificados (as) 
deverão enviar para o e-mail napne.cres@ifrj.edu.br os seguintes documentos digitalizados ou por 
foto nítida:  
4.5.1. Cópia de documento de identidade com foto, frente e verso, válido em território nacional; cópia 
do CPF; cópia da certidão de nascimento ou casamento. 4.5.2. O não envio da documentação 
solicitada no item 4.5.1., bem como o envio incompleto ou a confirmação de interesse fora do período 
estabelecido nas etapas do cronograma do presente edital, caracterizam desclassificação neste 
processo seletivo. 
4.6. Somente será validada uma inscrição por CPF. 

 

Resende, 18 de agosto de 2020. 

   

Luciano Pereira da Silva 
DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE 

DO CAMPUS AVANÇADO RESENDE – IFRJ 
PORTARIA Nº 0542/DGP/REITORIA de 03 de abril de 2020. 
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