
COMUNICADO ESPECIAL

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

ASSUNTO: INSCRIÇÃO X CEFET - 2015/2016 (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL)

Prezados Aluno e Responsável,

Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo Seletivo para o Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

1) Período de Inscrição: das 09 horas do dia 10 de Agosto às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de Setembro de 2015.

2) Local da inscrição: A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento 
do Formulário de Pedido de Inscrição disponibilizado nas páginas www.concursos.biorio.org.br ou 
www.cefet-rj.br

3) Taxa de inscrição: O pagamento da taxa de inscrição de R$ 60,00 (sessenta reais), deverá ser feito através 
   emissão do boleto bancário, obtido na página, ao final do processo de preenchimento do Formulário de
   Pedido de Inscrição.

Para a inscrição ser efetivada deverá ser observado os seguintes procedimentos:
III – Preencher a ficha de inscrição em uns dos sites: http://concursos.biorio.org.br ou 

www.cefet-rj.br

III – Imprimir a fi cha de inscrição preenchida;
III – o pagamento terá que ser feito somente em espécie;
IV– o preenchimento e a conferência da fi cha de inscrição é de total responsabilidade do candidato ou de seu  

responsável legal.
OBS:  O comprovante de inscrição do(a) candidato(a) estará disponível no endereço eletrônico:

http://concursos.biorio.org.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva 
do(a) candidato(a) à obtenção desse documento, através da consulta a página do Processo Seletivo 
utilizando o Box “Suporte ao Candidato” clicando no botão “Consultar a Situação de Inscrição”

PROVAS:

1ª Fase = Dia 18 de Outubro de 2015 (Domingo) – Provas Objetiva = Língua Portuguesa (10 questões); 
Matemática (10 questões); Ciências (10 questões) e Estudos Sociais (10 questões). Das 14 horas às 18 horas.

2ª Fase = Dia 15 de Novembro de 2015 (Domingo) – Prova discursiva de Matemática (10 questões) e Língua 
Portuguesa (Redação), valendo cada uma delas 100 pontos no total de 200 pontos. Das 9 horas às 13 horas.

IMPORTANTE

INFORMAÇÕES RETIRADAS NO EDITAL Nº 029/2015. FAVOR VERIFICAR O EDITAL.

        Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto ao edital do concurso ou à Coordenação da Seção.

Rio de Janeiro, 07 de Agosto de 2015.

Aluno(a): __________________________________________________________________________ Turma: ____________

Responsável: ______________________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, ____/____/____

COMUNICADO ESPECIAL - PROCESSO SELETIVO X CEFET - 2015/2016 

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Assinatura do Responsável

Este protocolo deverá ser devolvido, devidamente preenchido, à Coordenação até 22/08/2015.

(ESCOLAS TÉCNICAS E ESCOLAS MILITARES)

COMUNICADO ESPECIAL

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

ASSUNTO: INSCRIÇÃO X CEFET - 2015/2016 (ESCOLA TÉCNICA FEDERAL)

Prezados Aluno e Responsável,

Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo Seletivo para o Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

1) Período de Inscrição: das 09 horas do dia 10 de Agosto às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de Setembro de 2015.

2) Local da inscrição: A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento 
do Formulário de Pedido de Inscrição disponibilizado nas páginas www.concursos.biorio.org.br ou 
www.cefet-rj.br

3) Taxa de inscrição: O pagamento da taxa de inscrição de R$ 60,00 (sessenta reais), deverá ser feito através 
   emissão do boleto bancário, obtido na página, ao final do processo de preenchimento do Formulário de
   Pedido de Inscrição.

Para a inscrição ser efetivada deverá ser observado os seguintes procedimentos:
III – Preencher a ficha de inscrição em uns dos sites: http://concursos.biorio.org.br ou 

www.cefet-rj.br

III – Imprimir a fi cha de inscrição preenchida;
III – o pagamento terá que ser feito somente em espécie;
IV– o preenchimento e a conferência da fi cha de inscrição é de total responsabilidade do candidato ou de seu  

responsável legal.
OBS:  O comprovante de inscrição do(a) candidato(a) estará disponível no endereço eletrônico:

http://concursos.biorio.org.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva 
do(a) candidato(a) à obtenção desse documento, através da consulta a página do Processo Seletivo 
utilizando o Box “Suporte ao Candidato” clicando no botão “Consultar a Situação de Inscrição”

PROVAS:

1ª Fase = Dia 18 de Outubro de 2015 (Domingo) – Provas Objetiva = Língua Portuguesa (10 questões); 
Matemática (10 questões); Ciências (10 questões) e Estudos Sociais (10 questões). Das 14 horas às 18 horas.

2ª Fase = Dia 15 de Novembro de 2015 (Domingo) – Prova discursiva de Matemática (10 questões) e Língua 
Portuguesa (Redação), valendo cada uma delas 100 pontos no total de 200 pontos. Das 9 horas às 13 horas.

IMPORTANTE

INFORMAÇÕES RETIRADAS NO EDITAL Nº 029/2015. FAVOR VERIFICAR O EDITAL.

        Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto ao edital do concurso ou à Coordenação da Seção.

Rio de Janeiro, 07 de Agosto de 2015.

Aluno(a): __________________________________________________________________________ Turma: ____________

Responsável: ______________________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, ____/____/____

COMUNICADO ESPECIAL - PROCESSO SELETIVO X CEFET - 2015/2016 

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Assinatura do Responsável

Este protocolo deverá ser devolvido, devidamente preenchido, à Coordenação até 22/08/2015.

(ESCOLAS TÉCNICAS E ESCOLAS MILITARES)


