
COMUNICADO ESPECIAL

• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO •

ASSUNTO:  INSCRIÇÃO X FAETEC 2015 - 2016

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

FAETEC. Processo seletivo de candidatos para ingresso nos cursos de Ensino Técnico de nível 
médio na forma de organização articulada: integrado.

1) Período de inscrições: 01/11/2015 a 29/11/2015. 
2) Processo seletivo: Os candidatos deverão utilizar a página eletrônica da Faetec: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br     
3) Valor da Inscrição:  R$ 39,00 (Trinta e nove reais)
4) Orientações importantes:

a) Será admitida a inscrição, por meio da Internet, no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br  
ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09 horas do 
dia 01 de novembro de 2015 até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de novembro de 2015, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.

b) O candidato deverá preencher o formulário de inscrição de forma integral como previsto no 
edital. Deverá também preencher obrigatoriamente o questionário socioeconômico antes de 
imprimir a ficha de inscrição e o boleto de taxa de inscrição.

c) O candidato que não possuir o número do CPF poderá ir com seus país ou responsável legal 
a uma das Agências do Correio para requerer seu cadastramento no cadastro de pessoa física 
(CPF), recebendo na hora seu número de CPF.

d) As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a comprovação de pagamento da 
taxa de inscrição.

e) O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no link existente da FAETEC: 
 www.faetec.rj.gov.br  ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br , após o acatamento 

da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento, 
através da consulta ao link do Processo Seletivo utilizando o Box “Suporte ao Candidato” clicando 
no botão “Consultar a Situação de Inscrição”.

5) Data da Prova: Dia 13 de Dezembro (Domingo) - Provas Objetivas de Língua Portuguesa e Matemática. 
Das 13 horas às 17 horas.

IMPORTANTE!

INFORMAÇÕES RETIRADAS DO EDITAL 2015.1-02 (FAVOR VERIFICAR EDITAL)

 Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto ao edital do concurso ou à Coordenação da seção.
Atenciosamente,

A DIREÇÃO

                                       PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO •

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO X FAETEC 2015/2016

Aluno(a) ________________________________________________________________Turma: ____________

  Responsável: _____________________________________________________________________________

  Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2015       ___________________________________
                                                                                                             Assinatura do Responsável

IMPORTANTE!
ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 14/11/2015.           

 

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2015.
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