
Este protocolo deverá ser devolvido devidamente preenchido à Coordenação até 18/10/2014.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2014.

COMUNICADO ESPECIAL
• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSOS PREPARATÓRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL •

• ESCOLAS TÉCNICAS / ESCOLAS MILITARES •

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO X FAETEC - 2014 / 2015

Prezados Aluno e Responsável,
 Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo 

seletivo para FAETEC. Processo seletivo de candidatos para ingresso no curso de EnsinoTécnico 
de nível médio na forma de organização articulada: integrado

1) Período de Inscrição: 13/10/2014 a 15/11/2014

2) Processo seletivo: Os candidatos deverão utilizar a página eletrônica da FAETEC:  
     www.faetec.rj.gov.br 

3) Valor da Inscrição: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)

4) Orientações importantes:

a) As inscrições serão realizadas integralmente por meio da Internet na página eletrônica  
www.faetec.rj.gov.br. Com o intuito de facilitar o acesso dos candidatos a Internet, a Faetec  
também disponibilizará pólos digitais (Faetec Digital) que, no período de inscrição, funcionarão 
nos dias úteis das 10 h às 17 h.

b)  Não serão aceitas inscrições condicionais ou fora das normas estabelecidas no Edital.
c)  A inscrição poderá ser efetuada pelo próprio candidato ou por seu representante legal, na 

forma da legislaçao civil.
d) Para se inscrever, o candidato deverá ter CPF próprio, indepedente da idade.
e) Será aplicado, de preenchimento obrigatório, questionário socioeconômico.
 f) O candidato deverá acessar a página eletrônica da Faetec - www.faetec.rj.gov.br por meio  

da Internet, ler o Edital em sua integralidade, verificar as vagas, os cursos de seu interesse 
e os endereços das unidades de ensino.

5) Data da Prova: Dia 07 de dezembro (domingo) – Provas Objetivas de Língua Portuguesa  
 e  Matemática. Das 13 h às 17 h.

                                                                     IMPORTANTE!
                INFORMAÇÕES RETIRADAS DO EDITAL 2015.1-01 (FAVOR VERIFICAR EDITAL).           
                     Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto ao Edital do Concurso ou à Coor-
denação da Seção.

    

Atenciosamente,
                    A DIREÇÃO

Aluno(a): __________________________________________________________________________ Turma: ____________

Responsável: _________________________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, ________de ___________de 2014

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Assinatura do Responsável
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