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Estudantes interessados em ingressar no ensino superior, em uma instituiÃ§Ã£o pÃºblica e
gratuita, ainda tÃªm chance neste ano. A FundaÃ§Ã£o de Apoio Ã Escola TÃ©cnica do Estado
do Rio de Janeiro (Faetec) estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas ao seu processo seletivo de
ingresso em 632 vagas para as Faculdades de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica do Estado do Rio de
Janeiro (Faeterjs) e ainda para os Institutos Superiores de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
(Iserj) e Professor Aldo Muylaert (Isepam), localizado em Campos dos Goytacazes.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o sÃ-tio da instituiÃ§Ã£o, via internet, e
preencher o requerimento de inscriÃ§Ã£o e o questionÃ¡rio socioeconÃ´mico. ApÃ³s isso,
deverÃ£o imprimir a ficha de inscriÃ§Ã£o preenchida e o boleto bancÃ¡rio para o pagamento
da taxa, que, este ano, estÃ¡ no valor de R$33,50. O pagamento da taxa pode ser feito em
qualquer agÃªncia bancÃ¡ria, desde que atÃ© a data de vencimento estabelecida no boleto
impresso. O perÃ-odo de inscriÃ§Ãµes se estenderÃ¡ atÃ© o dia 25 de maio.
Candidatos que comprovaram carÃªncia, tÃªm um percentual de vagas reservadas de 45% do
total. Para estes, apenas o quantitativo de vagas serÃ¡ diferenciado, sendo a realizaÃ§Ã£o,
avaliaÃ§Ã£o, duraÃ§Ã£o, conteÃºdo, horÃ¡rio e local de aplicaÃ§Ã£o de provas igualmente
atribuÃ-das aos demais concorrentes do vestibular. Candidatos com algum tipo de deficiÃªncia
terÃ£o o acesso Ã s condiÃ§Ãµes especÃ-ficas. O envio de documentaÃ§Ã£o comprobatÃ³ria
para ingresso pelo Sistema de Cotas se encerrou nesta Ãºltima sexta-feira, 9.
A partir do dia 31 de maio, os candidatos devidamente inscritos poderÃ£o emitir o seu CartÃ£o
de ConfirmaÃ§Ã£o de InscriÃ§Ã£o (CCI), via internet. O processo seletivo serÃ¡ composto de
provas objetivas, referentes as Ã¡reas de LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e RedaÃ§Ã£o,
com quatro horas de duraÃ§Ã£o. As provas estÃ£o marcadas para o dia 8 de junho, Ã s 15h. O
calendÃ¡rio de eventos, assim como edital, podem ser conferidos na FOLHA DIRIGIDA Online.
O candidato deverÃ¡ se apresentar no local de prova munido ainda de documento oficial original - de identidade, caneta esferogrÃ¡fica preta ou azul e com antecedÃªncia mÃ-nima de
uma hora do inÃ-cio da prova. O resultado final serÃ¡ divulgado na pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o,
via internet, a partir do dia 9 de julho. Os candidatos selecionados poderÃ£o realizar sua
matrÃ-cula no perÃ-odo de 16 a 22 de julho, na unidade de ensino em que for aprovado para
estudar.
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