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EDITAL COMPLEMENTAR PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS RE MANESCENTES 
DOS EDITAIS DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS: TÉCNICOS DE 
DE NÍVEL MÉDIO NAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO ARTICULADA : INTEGRADA, 
CONCOMITÂNCIA INTERNA E CONCOMITÂNCIA EXTERNA; SUBS EQUENTE; PROEJA E 
NO ENSINO MÉDIO - FORMAÇÃO GERAL. 
 
O Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica – Faetec torna público o presente edital 
contendo normas, rotinas e procedimentos relativos ao preenchimento de vagas 
remanescentes dos Editais 2015.1 para ingresso nos cursos: técnicos de nível médio na forma 
de organização articulada: integrada, concomitância interna e concomitância externa; 
subseqüente; Proeja e no ensino médio - formação geral, com início no 1º (primeiro) semestre 
do ano de 2015 na forma abaixo. 
 
1. DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

 
1.1. Conforme itens 11.3 e 13.2 dos Editais 2015.1 “A Faetec divulgará, por meio de sua 
página eletrônica www.faetec.rj.gov.br sempre que n ecessário, editais, normas 
complementares e avisos oficiais sobre o presente p rocesso seletivo.” 
 
1.1.1 A Faetec disponibilizará vagas remanescentes, por meio de sorteio , como forma de 
preencher as vagas públicas existentes não ocupadas por não haver candidatos aprovados em 
número suficiente, conforme Regimento Norteador das Unidades Escolares da Educação 
Básica/Técnica da Rede Faetec. A seleção se dará conforme o prazo e horários estabelecidos 
no calendário (Anexo I). 
 
1.2 A realização do sorteio  ficará sob a responsabilidade da Fundação Dom Cintra.  

1.3 Os candidatos deverão utilizar a página eletrônica da Faetec www.faetec.rj.gov.br ou 
entrar em contato pelo telefone (21) 4063-8558 da Fundação Dom Cintra para consultas 
relativas a seleção. 

1.4 As vagas remanescentes serão preenchidas somente para o 1º (primeiro) semestre de 
2015 e o candidato só poderá se inscrever para um curso/turno/unidade de ensino, 
conforme descrição abaixo: 

 

ENSINO MÉDIO  
Forma 

Articulada: 
Integrada 

Oferecida somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, o ensino 

fundamental. 

Proporciona ao candidato realizar o curso 
técnico de nível médio na Faetec. 

Forma 
Articulada: 

Concomitância 
Interna 

Oferecida somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, o  ensino 

fundamental . 

Proporcionando ao candidato realizar curso 
técnico de nível médio (técnico), articulado 
com o ensino médio, isto é, realizar os dois 
cursos simultaneamente na Faetec, 
inclusive para efeito de conclusão.  

Forma 
Articulada: 

Concomitância 
Externa 

Oferecida somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, o  ensino 

fundamental  e esteja, no ato da matrícula 
na Faetec, matriculado no ensino médio , 

comprovadamente. 

Proporciona ao candidato realizar o curso 
técnico de nível médio (técnico) na Faetec, 
ao mesmo tempo  em que realiza o curso 
de Ensino Médio. 



 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA 

  

2 

 

Forma 
Subsequente 
(Pós Médio) 

Oferecido somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, o ensino médio, 

até a data da matrícula.  

Proporciona ao candidato realizar a 
educação profissional técnica de nível 
médio, ou seja, somente o curso técnico na 
Faetec.  

 
Educação 

Profissional 
Técnica 

Integrada ao 
Ensino Médio 

(PROEJA) 

 

Oferecido somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, até a data da 

matrícula, o ensino fundamental.  

Será desenvolvida em 06 (seis) módulos 
(três anos) sob forma presencial e 
apresenta-se com a seguinte organização: 

I- Ação pedagógica interdisciplinar e 
contextualizada; 

II- Ofertada com metodologia própria , 
sendo estruturada em 06 (seis) módulos  e 
desenvolvida, obrigatoriamente, com aulas 
presenciais a jovens e adultos, a partir de 
18 (dezoito) anos completos.  

III- A matriz integrada da educação 
profissional técnica de nível médio/ensino 
médio, caracteriza-se pela matrícula única,  
segundo o Decreto n°.5.154/04, que 
determina a integração dos currículos da 
educação profissional com os da educação 
básica (ensino médio), sendo considerados 
concluintes somente os que cumprirem 
todos  os componentes curriculares 
previstos no plano do curso de matriz 
integrada (educação básica/ensino médio e 
educação profissional). 

Ensino médio  
(formação geral) 

 

 

Oferecido somente a quem já tenha 
concluído, integralmente, o ensino 

fundamental. 

Proporciona ao candidato realizar apenas o 
curso de ensino médio adquirindo 
conhecimentos gerais sem articulação com 
a educação profissional, ou seja, não 
havendo formação técnica.  

  

1.5 Somente haverá sorteio se o quantitativo de inscritos for superior ao número de vagas, 
conforme relação de inscritos disponibilizada na página eletrônica da Faetec 
www.faetec.rj.gov.br  
 
1.6 O sorteio destina-se ao ingresso de candidatos para ocuparem vagas remanescentes dos 
Editais 2015.1 para ingresso nos cursos de nível médio conforme o descrito no item 1.4. 

1.7 Não haverá cobrança de nenhuma espécie de Taxa de I nscrição. 

1.8 A listagem com o resultado do sorteio estará disponível na página eletrônica da Faetec 
www.faetec.rj.gov.br  conforme o prazo estabelecido no calendário (Anexo I).  
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2. DA INSCRIÇÃO 
 

2.1 O período de inscrição está delimitado no calendário (Anexo I). 

2.2 As inscrições serão realizadas integralmente  por meio da internet na página eletrônica 
www.faetec.rj.gov.br  nos períodos indicados no calendário (Anexo I), adotando os seguintes 
procedimentos: 

a. tomar ciência das normas do edital; 

b. preencher, de acordo com as instruções disponíveis no presente edital, o requerimento de 
inscrição e o questionário socioeconômico, obrigatório; 

c. imprimir ficha de inscrição; 

2.2.1 Com o intuito de facilitar o acesso dos candidatos à internet, a Faetec disponibilizará 
polos digitais (Faetec Digital) para fins de inscrição e acompanhamento durante todo o 
processo seletivo. Os polos digitais funcionarão nos dias úteis, das 10h às 17h. 

2.3 Não serão aceitas inscrições condicionais ou fora das normas estabelecidas no presente 
Edital. 

2.4 A inscrição poderá ser efetuada pelo próprio candidato ou por seu representante legal, na 
forma da legislação civil. 

2.4.1 Para se inscrever o candidato deverá ter CPF próprio.  

2.5 A Faetec não se responsabilizará pelos requerimentos de inscrição não processados por 
motivos de ordem técnica que impossibilitem a transmissão dos dados, principalmente, no 
último dia de inscrição. 

2.6 Havendo mais de um requerimento de inscrição, para um mesmo candidato, será 
considerado somente o requerimento de data mais recente, ou, se for o caso, o de horário mais 
recente. 

2.7 A inscrição para o preenchimento de vagas contidas neste Edital implicará na aceitação 
irrestrita das condições estabelecidas pela Faetec, não cabendo ao candidato qualquer recurso 
quanto às normas do presente Edital. 

 

3. DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

3.1 O candidato deverá, acessar a página eletrônica da Faetec www.faetec.rj.gov.br  no 
prazo estabelecido no calendário (Anexo I), ler o edital em sua integralidade para verificação, 
especificamente, das opções de unidade de ensino, de curso, de forma de organização, de 
turno, de dados pessoais, verificar as vagas e os endereços das unidades de e nsino . 

3.2 Havendo necessidade de alteração/correção de dados fornecidos no que se 
refere, especificamente, às opções de unidade de en sino, de curso, de forma de  
organização, de turno e de dados pessoais deverá o candidato, ou seu representante 
legal, efetuar diretamente pelo site , no prazo estabele cido no calendário (Anexo I). A 
correção só se efetivará após homologação da correç ão pela Fundação Dom Cintra que 
divulgará na página eletrônica www.faetec.gov.br  

3.2.1 Encerrando-se o prazo destinado às correções, as informações contidas no requerimento 
de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, ou de seu representante legal, 
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para que possam produzir todos os efeitos a que se destinam, obedecendo estritamente às 
normas deste Edital.  

 3.3 O candidato ou seu representante legal terá acesso ao Cartão de Confirmação de 
Inscrição - CCI, pela página eletrônica www.faetec.rj.gov.br  de acordo com o período 
estabelecido no calendário (Anexo I). Este documento (CCI) não será enviado para o 
endereço do candidato . 

3.4  A organizadora do concurso poderá encaminhar informações sobre a disponibilidade de 
impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI através de e-mail fornecido pelo 
candidato no ato da inscrição.  
 

4. DO SORTEIO 

4.1 O candidato inscrito receberá um número para concorrer ao sorteio das vagas, gerado 
aleatoriamente e não repetitivo na faixa compreendida entre 00.000 e 75.000.  

4.2 O número do 1º prêmio da Loteria Federal , do dia estabelecido no calendário (Anexo I) 
será o número de partida para a alocação dos candidatos nas vagas. Este número é composto 
por cinco (5) algarismos.  

4.2.1 As vagas serão preenchidas pelos candidatos que possuírem o número do sorteio igual 
ou maior que o número do 1º prêmio , respeitada a ordenação numérica crescente dos 
mesmos. 

4.2.2 Persistindo a disponibilidade de vagas, após o candidato com número menor ou igual a 
75.000 (setenta e cinco mil) ter sido sorteado , reinicia-se o processo a partir do número 
00.000 (inclusive) até atingir o número anterior ao sorteado no 1º Prêmio da Loteria Federal, 
respeitada a classificação numérica crescente dos mesmos. 

4.3 A formação da ordem dos contemplados dar-se-á pela ordem crescente, obedecendo-se a 
quantidade de vagas em cada unidade de ensino, de acordo com a opção solicitada. 

4.4 Serão excluídos do resultado final ou perderá a matrícula, os candidatos sorteados que 
descumprirem as normas contidas neste Edital ou utilizar em qualquer documento informações 
falsas ou inexatas, a qualquer época. 

5  DO RESULTADO FINAL  

5.1  Do resultado final  constarão os candidatos inscritos e sorteados de acordo com a ordem 
crescente do número sorteado, por unidade de ensino, curso e turno sendo feito em duas 
listagens: 

a. na primeira listagem, o resultado final dos candidatos sorteados dentro do número de vagas 
disponíveis; 

b. na segunda listagem, o resultado final dos demais candidatos sorteados na listagem de 
espera. 
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6.   DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

6.1 Os resultados oficiais do sorteio para preenchimento das vagas remanescentes do 1º 
(primeiro) semestre de 2015 serão divulgados na página eletrônica www.faetec.rj.gov.br  nas 
datas previstas do calendário (Anexo I). 

6.2 A Faetec não se responsabilizará por instituições não autorizadas que divulgarem ou 
repassarem informações aos candidatos. 

6.3 A Fundação Dom Cintra compromete-se a divulgar, conjuntamente com a Faetec, os 
resultados do presente processo seletivo, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
manter-se informado sobre os resultados oficiais do sorteio, classificação e reclassificação, por 
meio da página eletrônica www.faetec.rj.gov.br  

6.4 O não acompanhamento por parte do candidato  das informações publicizadas na página 
eletrônica www.faetec.rj.gov.br  referentes às ações (ou aos períodos) de matrícula ou 
reclassificação  poderá acarretar na perda da vaga e na eliminação do candidato do presente 
processo seletivo. 

7  DA MATRÍCULA 
 
7.1 O candidato deverá realizar a matrícula no período estabelecido no calendário (Anexo I) no 
horário das 10 às 20 horas , na unidade de ensino para a qual foi sorteado .  

7.1.1 As unidades de ensino que não têm turno noturno funcionarão até as 18 horas. 

7.2 Somente será matriculado no curso técnico de nível médio na forma de organização 
articulada: integrada o candidato que apresentar, no ato da matrícula, o ensino fundamental 
totalmente concluído e que não esteja em regime de progressão parcial (dependência), sob 
pena inclusive de seu cancelamento. Entretanto, haverá um prazo para apresentação do 
histórico escolar ou outro documento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, perdendo o direito à 
vaga o candidato que não apresentar, no ato da matrícula, prova desta escolaridade.  

7.3 Somente será matriculado no curso técnico de nível médio na forma de organização 
articulada: concomitância interna o candidato que apresentar, no ato da matrícula, declaração 
de conclusão do ensino fundamental e que não esteja em regime de progressão parcial 
(dependência).  Haverá um prazo para apresentação do histórico escolar, no máximo de 30 
(trinta) dias, perdendo o direito à vaga o candidato, que não apresentar a prova desta 
escolaridade. 
 
7.4 Somente será matriculado no curso técnico de nível médio na forma de organização 
articulada: concomitância externa o candidato que apresentar, no ato da matrícula, 
declaração de conclusão do ensino fundamental e que não esteja em regime de progressão 
parcial (dependência), bem como declaração da unida de de ensino onde está 
matriculado para cursar ou esteja cursando ensino m édio, sob pena, inclusive, de seu 
cancelamento.  Haverá um prazo para apresentação do histórico escolar, no máximo de 30 
(trinta) dias, perdendo o direito à vaga o candidato, que não apresentar a prova desta 
escolaridade. 
 
7.5 Somente será matriculado no curso técnico de nível médio na forma de organização 
subsequente , o candidato que apresentar no ato da matrícula declaração de conclusão do 
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ensino médio, e que não esteja em regime de progressão parcial (d ependência), sob pena, 
inclusive, de seu cancelamento.  Haverá um prazo para apresentação do histórico escolar, no 
máximo de 30 (trinta) dias e o certificado do ensino médio no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias , a contar da data da matrícula, perdendo direito à vaga o candidato que não apresentar 
a prova desta escolaridade. 
 
7.6 Somente será matriculado na modalidade  PROEJA  o candidato que apresentar no ato da 
matrícula declaração de conclusão do ensino fundamental, e que não esteja em regime de 
progressão parcial (dependência), sob pena, inclusi ve, de seu cancelamento . Haverá um 
prazo para apresentação do histórico escolar, no máximo de 30 (trinta) dias a contar da data 
da matrícula, perdendo direito à vaga o candidato que não apresentar a prova desta 
escolaridade. 
 
7.7 Somente será matriculado no curso de ensino médio formação geral o candidato com o 
ensino fundamental concluído e que não esteja em regime de progressão parcial  
(dependência). O candidato poderá apresentar declaração de conclusão do ensino 
fundamental da unidade de ensino onde estava matriculado, entretanto, haverá um prazo para 
apresentação do histórico escolar no máximo 30 (trinta) dias, perdendo o direito à vaga o 
candidato que não apresentar, no ato da matrícula, prova desta escolaridade.  

7.8 Para matricular-se o candidato deverá apresentar a ficha de matrícula  e cópia dos 
documentos exigidos no item 7.8.1 

7.8.1 O candidato ou seu representante legal terá acesso à ficha de matrícula  para imprimir 
na página eletrônica www.faetec.rj.gov.br  devendo entregá-la na unidade de ensino para qual 
foi sorteado e classificado, junto com os seguintes documentos, todos com suas respectivas 
cópias: 
 
a. certidão de nascimento ou certidão de casamento; 
b. documento de identidade; 
c. CPF; 
d. 03 (três) retratos 3X4 recentes; 
e. título de eleitor  com comprovante de quitação eleitoral; 
f. certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
g. comprovante de residência; 
h. declaração de conclusão do ensino médio, para candidatos cujo diploma ou certificado do 

ensino médio ainda não tenha sido expedido pela instituição de ensino. Neste caso, o 
candidato deverá apresentar o protocolo de solicitação do histórico escolar do ensino médio e 
apresentar o original deste documento no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
data da matrícula; 

i. para os cursos técnicos na forma articulada: INTEGRADA   

• histórico escolar de conclusão do ensino fundamental 

j. para os cursos técnicos na forma articulada: CONCOMITÂNCIA INTERNA:  

• histórico escolar de conclusão do ensino fundamental   
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k. para os cursos técnicos na forma articulada: CONCOMITÂNCIA EXTERNA:  

• histórico escolar de conclusão do ensino fundamental e  
• declaração de matrícula no ensino médio, atualizada a cada seis meses ( para aqueles 

que cursarão concomitância externa); 
 
l. para os cursos técnicos na forma SUBSEQUENTE:  

• histórico escolar de conclusão do ensino médio; 

• certificado do ensino médio, cópia da publicação no DOERJ – Diário Oficial do Estado           
do Rio de Janeiro  (alunos concluintes no RJ, após 1984) ou certidão de conclusão de 
ensino médio expedida pela Secretaria Estadual de Educação SEEDUC (Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM) ou pelos Institutos Federais credenciados pelo 
MEC; 

m. para a Educação Profissional Técnica integrado ao ensino médio na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos -  PROEJA; 

• histórico escolar de conclusão do ensino fundamental. 
 

n.para o curso de ENSINO MÉDIO FORMAÇÃO GERAL 
• histórico escolar de conclusão do ensino fundamental 

 

o. de acordo com a Lei Estadual 6683/2014, no ato da matrícula o candidato deverá 
apresentar o comprovante do seu tipo sanguíneo e o fator RH. Serão aceitos resultados 
fornecidos pelos exames realizados nas unidades púb licas e particulares, não podendo 
ser considerada a informação que não esteja documen talmente comprovada. 

7.9  No ato da entrega dos documentos, a cópia será autenticada pelo funcionário da unidade 
de ensino que efetivar a matrícula. 

7.10  Será permitida a matrícula por procuração, para os responsáveis de candidatos menores 
de 18 (dezoito) anos ou para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos, que não puderem 
comparecer, devendo o procurado r apresentar o referido documento outorgado por 
instrumento particular e com firma reconhecida em cartório ou na impossibilidade de 
reconhecimento de firma, apresentar junto com a procuração original cópia da carteira de 
identidade do responsável ou do candidato (maior de dezoito anos) sorteado e classificado, 
além de todos os documentos exigidos nos itens anteriores. A procuração ficará retida na 
secretaria da unidade de ensino, no ato da matrícula. 

7.11 O candidato sorteado e classificado será eliminado da seleção, perdendo 
automaticamente o direito à vaga e sendo substituído pelo candidato na ordem imediata da 
classificação, quando o próprio ou seu representante legal não apresentar a documentação 
necessária ou não comparecer na data estabelecida no calendário ( Anexo I). 

8   DA RECLASSIFICAÇÃO 

8.1 Em caso de não preenchimento das vagas pelo não comparecimento do candidato, por 
desistência, indeferimento da matrícula a Faetec poderá reclassificar os candidatos 
selecionados, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação obtida. 

8.1.1 As reclassificações informadas no calendário (Anexo I) só acontecerão se houver as 
situações previstas no item 8.1.  
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8.2 As reclassificações e respectivas matrículas serão divulgadas na página eletrônica da 
Faetec www.faetec.rj.gov.br  devendo ser acessada por meio da internet, de acordo com o 
calendário (Anexo I), por meio de listagens para consulta até 31 de março de 2015. 

 
9  DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
9.1 A Faetec está ofertando vagas remanescentes como forma de preenchimento de vagas 
públicas existentes, não ocupadas por não haver candidatos aprovados em número suficiente, 
conforme Editais 2015.1, exclusivamente, para os cursos: técnicos de nível médio nas formas 
de organização articulada:  integrada, concomitância interna e  concomitância  externa;  
subsequente; Proeja e no ensino médio - formação geral.  
 
9.2. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, resultados, classificação, 
convocações ou outras quaisquer relacionadas ao concurso público. O candidato deverá 
observar rigorosamente os comunicados a serem divulgados na forma definida neste edital. 

9.3 Cabem aos interessados em concorrer a uma vaga na rede de ensino Faetec ler o Edital 
em sua integralidade, acompanhar todas as informações sobre convocações dos selecionados, 
classificados e reclassificados, bem como sobre todas as etapas de matrícula, acompanhando 
por meio da página eletrônica www.faetec.rj.gov.br  sob pena de eliminação. 
 
9.4  Não há possibilidade de aproveitamento de estudos  para quem já cursou alguma série 
do Ensino Médio e foi sorteado e/ou classificado para curso de ensino médio - Proeja. Do 
mesmo modo, não será concedida no ano de ingresso, transferênci a para outros cursos 
e/ou unidade de ensino da rede Faetec. 
 
9.5 Conforme itens 11.1 e 13.1 dos Editais 2015.1, pers istindo a situação do número de 
candidatos selecionados para determinado curso técn ico ainda ser inferior a 15 (quinze), 
a abertura da turma / turno na unidade de ensino es colhida no ato da inscrição estará 
condicionada à análise e pronunciamento da Faetec, admitindo-se o remanejamento dos 
candidatos. 

9.6 Permanecem inalterados os demais itens e subitens dos editais do processo seletivo 
2015.1 da rede Faetec. 

9.7 Os casos omissos serão avaliados e deliberados pela Faetec. 

9.8 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital, é competente o foro da cidade 
do Rio de Janeiro. 

 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015. 

 

Wagner Granja Victer 
Presidente da Faetec 
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ANEXO I 
CALENDÁRIO 

 
EDITAL COMPLEMENTAR PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REM ANESCENTES DOS EDITAIS DO 
PROCESSO SELETIVO 2015.1 PARA INGRESSO NOS CURSOS: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NAS 
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO ARTICULADA: INTEGRADA, CONCOM ITÂNCIA INTERNA E 
CONCOMITÂNCIA EXTERNA; SUBSEQÜENTE;  PROEJA E ENSIN O MÉDIO FORMAÇÃO GERAL. 

EVENTOS DATAS LOCAL 

Período de Inscrição 
26/02/2015 

 A 
 08/03/2015 

Pela Internet www.faetec.rj.gov.br  

Período de correção dos dados 
informados no requerimento de 

inscrição na Fundação Dom 
Cintra 

Até 
 10/03/2015 

Pela internet  
www.faetec.rj.gov.br inclusive 

finais de semana.  
 

Divulgação da Homologação das 
Correções de dados pela 
organizadora do concurso 

13/03/2015 
Pela Internet 

www.faetec.rj.gov.br 

 
Disponibilização do CCI 

13/03/2015 
Pela Internet 

www.faetec.rj.gov.br 

Sorteio Público 14/03/2015 
Loteria Federal – Primeiro Prêmio  

 
Resultado do Sorteio e 

Classificação 
 

16/03/2015 
Pela Internet 

www.faetec.rj.gov.br 

 
Matrícula 

17/03/2015 
 A 

 18/03/2015 

Na Unidade de Ensino para a qual o 
candidato foi sorteado. 

De 10 às 18h.  
Divulgação da 1ª 
Reclassificação 20/03/2015 Pela Internet 

www.faetec.rj.gov.br 

Matrícula da  Reclassificação 
 

23/03/2015 
 E 

 24/03/2015 

Na Unidade d e Ensino para a qual o 
candidato foi sorteado. 

De 10 às 18h.  
Divulgação da 2ª 
Reclassificação 26/03/2015 Pela Internet 

www.faetec.rj.gov.br 

Matrícula da 2ª Reclassificação 
 

26/03/2015 
 E 

 27/03/2015 

Na Unidade de Ensino para a qual o 
candidato foi sorteado. 

De 10 às 18h.  
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ANEXO II 

QUADRO DE VAGAS 

EDITAL COMPLEMENTAR DE VAGAS REMANESCENTES  

 

1. Ensino Técnico de Nível Médio na forma de organi zação articulada: Integrada cursado na 
Faetec oferecido para aqueles que concluíram o ensi no fundamental e cursarão o ensino 
técnico na rede Faetec. 

Endereço/ Município/ Unidade de 
Ensino 

Cursos 
Técnicos 

Turno 
Total 

Diurno Noturno 

ISEPAM – Instituto Superior de 
Educação Prof. Aldo Muylaert 

Avenida Alair Ferreira, 37 Turf Club -
Campos dos Goytacazes - 

RJ 
(22) 2731-5196 / (22) 

2731-5653 
 

Secretaria 
Escolar 

48 - 48 

 

TOTAL GERAL DAS VAGAS 48 

 
 

2. Ensino Técnico de Nível Médio na forma de organi zação articulada: Concomitância Interna 
cursado na Faetec oferecido para aqueles que conclu íram o ensino fundamental e 
cursarão  ensino médio e o técnico, simultaneamente  na rede Faetec. 

Endereço/ Município/ Unidade de 
Ensino 

Cursos 
Técnicos 

Turno 
Total 

Diurno Noturno 

ETE Agrícola Antônio Sarlo 
Av. Rio Grande do Sul s/nº 

Guarus - Campos dos 
Goytacazes – RJ 

 

Agropecuária 25 - 25 

 

TOTAL GERAL DAS VAGAS 25 
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3. Ensino Técnico de Nível Médio em Concomitância Exte rna para aqueles candidatos 
que cursarão o curso técnico de nível médio na Faet ec ao mesmo tempo em que realiza o 
ensino médio 

Endereço/ Município/ Unidade de 
Ensino 

Cursos 
Técnicos 

Turno 
Total 

Diurno Noturno 

CPTI Petrópolis  
Av. Getúlio Vargas,333 

Quintandinha 
Cep 25651-070 

Tel. (24) 2235-1079 
 

Informática - 21 21 

CVT Três Rios 
Av. Te Eneas Torres,70 L. 10 

a 14 – Nova Niterói 
Cep 25800-000 
Tel. 2255-2839 

 

Informática 17 - 17 

ETE de Saúde Herbert José de  
Souza 

Rua Clarimundo de Melo, 847 
Quintino Bocaiúva 
(21) 2332-4159, 

2332-4055 
 

Imobilizações 
Ortopédicas 

21 - 21 

FEVRE Colégio Getúlio Vargas 
Rua 154 nº 783 

Laranjal – Volta Redonda 
Cep 27255-06 

Enfermagem - 27 27 

 

TOTAL GERAL DAS VAGAS 

 

86 
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4– Ensino Técnico de Nível Médio Subsequente ao Ens ino Médio, somente a quem já tenha 
concluído o Ensino Médio. 

 
 

 
Unidade de Ensino 
Endereço/Município 

 

 
Cursos Técnicos 

Turno 
Total por Unidade 

de Ensino Diurno Noturno 

Escola Técnica Estadual 
República 

Rua Clarimundo de Melo, nº 847 
Quintino Bocaiúva 

Rio de Janeiro – RJ 
(21) 2332-4101 / (21) 2332-4144 / (21) 

2332-4146 

Produção em Moda 23 09 

72 Informática - 15 

Telecomunicações - 11 

Escola Técnica Estadual Ferreira 
Viana 

Rua General Canabarro, 291- Maracanã 
– Rio de Janeiro - RJ  

(21) 23341122 

Eletrônica - 23 
49 

Telecomunicações - 26 

Escola Técnica Estadual de 
Transportes 

Engenheiro Silva Freire 
Rua Dr. Padilha, nº 1 

Engenho de Dentro – RJ 
(21) 2333-9546 / (21) 2333-9545 

Manutenção Metro 
ferroviária 

24 21 

64 

Logística  
13 

        

       06 

Escola Técnica Estadual  
Oscar Tenório 

Rua Xavier Curado, s/nº 
Marechal Hermes 

Rio de Janeiro – RJ 
(21) 2332-1056 

Gerência em Saúde 
       - 
 

31 

56 Informática para 
internet       - 25 

Escola Técnica Estadual de 
Saúde 

Herbert José de Souza 
Rua Clarimundo de Melo, 847 Quintino 

Bocaiúva 
(21) 2332-4159 / (21) 2332-4055 

Análises Clínicas 26 16 

55 

Prótese Dentária - 13 

 
ETE Juscelino Kubitschek 

Rua Jornalista Antônio de 
Freitas, 75 Jardim América – Rio de 

Janeiro - RJ 
(21) 3361-3685 / (21) 2333-8337 

 

 

Informática 

 

- 

 

22 22 
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Unidade de Ensino 
Endereço/Município  

Cursos Técnicos  

 

Turno  

Total por Unidade 
de Ensino 

Diurno Noturno 

 
 

ETE Maria Mercedes Mendes 
Teixeira 

Rua Marechal Alencastro, Quadra 5, 
Parque Anchieta – RJ (21) 3357-1807 

Administração 
- 

 

17 17 

CVT Cidade de Deus 
Av. Edgar Wernek, 1615 – Cidade de 

Deus – RJ 
(21) 2333-4640 

Cozinha 
(Gastronomia) 

- 17 17 

Instituto Superior de Educação 
do Rio de Janeiro ISERJ 

Rua Mariz e Barros, 278 
Praça da Bandeira 
Rio de Janeiro – RJ 

(21) 2334-1754 / (21) 3872-0047 

Informática 
- 50 

91 Administração - 25 

Secretária Escolar 
- 16 

ETE Henrique Lage  
Rua Guimarães Júnior, 182 

Barreto Niterói – RJ (21) 2725-9022 / 
(21) 2725-9031 

Eletrônica  13 13 

ETE Imbariê  
Rua Almirante Cochrane,s/nº- Santa 

Lúcia – Imbariê  
Duque de Caxias – RJ  

(21) 2787-1011 

Qualidade - 21 
26 

Logística - 5 

ETP Volta Redonda 
Rua 1015 s/nº - Bairro Volta Grande 

II 
Volta Redonda 

Administração 
30 - 30 

CVT Olavo Bilac  
Rua Pedro Lessa, Q.4, lotes 18 e 19 – 

Jardim Olavo Bilac - Duque de Caxias –
RJ 

(21) 3777-4659 

Modelagem do 
Vestuário 

- 16 16 
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Unidade de Ensino 
Endereço/Município 

 

 
Cursos Técnicos 

Turno 
Total por Unidade 

de Ensino Diurno Noturno 

CVT Saracuruna  
Rua Padre Marinho,21 – Pça 

do Rosário 
Saracuruna - RJ 

 
 
 

Informática - 04 04 

 
CVT BARRA MANSA 

Rodovia Dr. Sergio Braga s/nº-Barbará 
Barra Mansa – RJ 

(24) 3324-2018 
 

Fabricação Mecânica - 02 02 

 
 

         ETE Helber Vignoli Muniz 
Rua Capitão Nunes, s/nº 

Bacaxá – Saquarema – RJ 
 
 

Meio Ambiente - 21 

66 Petróleo e Gás - 26 

Edificações - 19 

CVT Nilópolis 
Estrada General Olimpio da Fonseca, 
s/n – Paiol – Nilópolis – Rio de Janeiro 

(21) 2691-9015 

Informática  - 16 

33 Modelagem do 
Vestuário - 17 

CVT Campos II - Cerâmica  
Av. Alberto Lamego, 712 Parque 

Califórnia / Campos dos Goytacazes 
RJ (22) 2725-7712 

 

Logística - 10 10 

CVT Santa Cruz da Serra 
Rua Boitatá nº 1 Arcampo – Duque de 

Caxias - RJ 
Informática - 20 

20 

 
CETEP Santo Antônio de Pádua 
Rodovia RJ 186, KM 2,5 – Divinéia – 

Santo Antônio de Pádua – RJ 
(22) 3853-6141 

Informática  - 19 19 

FEVRE Colégio Getúlio Vargas 
Rua 154, nº 783 Laranjal-Volta 

Redonda – RJ 
(21) 3350-7557 

 

Enfermagem 
- 03 03 
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Unidade de Ensino 
Endereço/Município 

 

 
Cursos Técnicos 

Turno 
Total por Unidade 

de Ensino Diurno Noturno 

 
FEVRE Colégio João XXIII 
Av. Antonio de Almeida,1023 

Retiro - Volta Redonda 
Cep 27277-330 

tel.(24) 33456419 

 

Qualidade - 30 

56 

Recursos Humanos 
- 26 

TOTAL GERAL DE VAGAS                     741                 
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5. Educação profissional técnica de nível médio mat riz curricular integrada com o ensino médio,   
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA,  oferecida somente a  quem  já  tenha   
concluído  o  ensino    fundamental   e   tenha   1 8 anos  completos até a data da matrícula. 
 

Unidade de Ensino/ 
Endereço/ Município 

 
Curso Técnico Matriz 

Integrada com o Ensino  
Médio - PROEJA 

Turno 
 

Total 
Diurno 

 

Noturno 

Escola Técnica Estadual 
Ferreira Viana 

Rua General Canabarro, 291- 
Maracanã – Rio de Janeiro - 

RJ  
(21) 23341122 

Eletrônica - 05 

20 
Telecomunicações - 05 

Eletrotécnica - 05 

Mecânica - 05 

ETE Visconde de Mauá 
Rua João Vicente, 1775 

Marechal Hermes, Rio de 
Janeiro – RJ 

(21) 2332-1063/ (21)2489-
7710 

Eletrônica - 05 

20 
Eletrotécnica - 05 

Mecânica - 05 

Eletromecânica - 05 

TOTAL GERAL DE VAGAS 40 

 

6. Ensino Médio – Formação Geral, para aqueles que concluíram o ensino fundamental 

Endereço/ Município/ Unidade 
de Ensino 

Cursos 
Técnicos 

Turno 
Total 

Diurno Noturno 

ISEPAM – Instituto Superior de 
Educação Prof. Aldo Muylaert 
Avenida Alair Ferreira, 37 Turf 

Club -Campos dos Goytacazes - 
RJ 

(22) 2731-5196 / (22) 
2731-5653 

 

Ensino Médio 06 - 06 

TOTAL GERAL DAS VAGAS 06 

 


