
           

 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2014.

COMUNICADO ESPECIAL
• 9º ANO ESPECIALIZADO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL •

(ESCOLAS TÉCNICAS E ESCOLAS MILITARES)

ASSUNTO:  PROCESSO SELETIVO X CAp-UFRJ – 2014 / 2015
Prezados Aluno e Responsável,
      Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital do Processo seletivo para o Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

1) Período de inscrições: De 9 horas do dia 01/09/2014 até às 12 horas do dia 09/09/2014, considerando-se 
o horário de Brasília.

2) Local de inscrição: Somente pelo acesso no endereço eletrônico www.admissaocap.ufrj.br ou www.cap.ufrj.br 
3) Valor da Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais);
4) Número de vagas: 30 vagas para a 1ª Série do Ensino Médio;
5) Principais requisitos para inscrição:
 a) comprovante de pré-inscrição impresso pela internet em duas vias, assinado pelo responsável;
 b) declaração original de escolaridade, recente, que comprove o requisito estabelecido no inciso II do artigo 

2º do edital;
 c) duas fotos 3x4, para documento, iguais e recentes do candidato, para confecção e autenticação do CAR-

TÃO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA de identificação do candidato para a prova.
 d) Candidatos a 1ª Série que em 2014 estejam cursando o 9º Ano do Ensino Fundamental e nele venham a 

ser aprovados, nascidos a partir de 1º de março de 1998 (inclusive).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Os candidatos a 1ª Série do Ensino Médio com inscrição deferida e que retiraram o Cartão de Confir-
mação de Inscrição no prazo estabelecido no artigo 9º do Edital serão submetidos a processo de verificação de 
nivelamento que consistirá em avaliação sobre as suas condições de aptidão em duas disciplinas que integram 
o currículo do Ensino Fundamental, a saber: Língua Portuguesa e Matemática, no dia 19 de outubro de 2014. 
A verificação de nivelamento terá a duração total de 4 (quatro) horas. 
 Os portões serão abertos para a entrada dos candidatos às 7h e 30m e fecharão, impreterivelmente, às 8h. 
 O local de prova será informado no Cartão de Confirmação de Inscrição. 
 Não será permitido aos candidatos utilizar, nos locais de prova, em nenhum momento, celulares, pagers, 
relógios, ipods, calculadoras ou qualquer outro equipamento eletrônico

Data das Provas: 
Dia 19 de outubro de 2014. Língua Portuguesa e Matemática. A verificação de nivelamento terá a duração 
total de 4 (quatro) horas. 

IMPORTANTE!

INFORMAÇÕES RETIRADAS DO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO 2015 site www.cap.ufrj.br

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

Atenciosamente,
A DIREÇÃO

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

(ESCOLAS TÉCNICAS E ESCOLAS MILITARES)

ASSUNTO: PROCESSO SELETIVO X CAp-UFRJ – 2014 / 2015

Aluno(a) ________________________________________________________________Turma: ____________

  Responsável: _____________________________________________________________________________

  Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2014       ___________________________________

                                                                                                             Assinatura do Responsável
IMPORTANTE!

ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 08/09/2014.            
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