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As inscriÃ§Ãµes para ingresso ao Ensino TÃ©cnico de nÃ-vel mÃ©dio e ao Ensino Superior da
FundaÃ§Ã£o de Apoio Ã Escola TÃ©cnica (Faetec) seguem abertas atÃ© o dia 15 de junho. A
oferta total Ã© de 4.572, sendo 632 vagas para ingresso nas oito Faculdades de EducaÃ§Ã£o
TecnolÃ³gica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterjs) e em mais dois Institutos Superiores de
EducaÃ§Ã£o, e 3.940 vagas para cursos TÃ©cnicos de NÃ-vel MÃ©dio, espalhados por 20
unidades do estado do Rio.
Nos cursos de formaÃ§Ã£o tÃ©cnica, existem vagas nas modalidades de ConcomitÃ¢ncia
externa, para estudantes que nÃ£o concluÃ-ram a formaÃ§Ã£o de nÃ-vel mÃ©dio;
Subsequente, para aqueles que jÃ¡ concluÃ-ram o ensino mÃ©dio e desejam cursar apenas o
tÃ©cnico; EspecializaÃ§Ã£o de nÃ-vel mÃ©dio em Enfermagem, para candidatos que jÃ¡
concluÃ-ram o tÃ©cnico em Enfermagem; e ainda a educaÃ§Ã£o profissional integrada ao
ensino mÃ©dio na modalidade de jovens e adultos (Proeja). Existem vagas ainda para o curso
tÃ©cnico em Artes DramÃ¡ticas, da Escola TÃ©cnica de Teatro Martins Pena.
Para realizar a inscriÃ§Ã£o, Ã© preciso que o interessado acesse a pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o,
via internet, e preencha ainda o requerimento de inscriÃ§Ã£o e o questionÃ¡rio
socioeconÃ´mico. ApÃ³s isso, Ã© gerado um boleto bancÃ¡rio, no valor de R$33,50, para
pagamento em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria atÃ© a data de seu vencimento. Para os cursos do
Proeja e de Artes DramÃ¡ticas, nÃ£o hÃ¡ taxa de inscriÃ§Ã£o.
Participantes que nÃ£o tÃªm o acesso Ã internet podem realizar sua inscriÃ§Ã£o por meio dos
polos digitais (Faetec Digital), disponibilizados pela instituiÃ§Ã£o. Os polos funcionam nos dias
Ãºteis, das 10h Ã s 17h. EndereÃ§os dos polos tambÃ©m podem ser vistos em edital. A partir
do dia 30 de junho, os inscritos poderÃ£o emitir o seu CartÃ£o de ConfirmaÃ§Ã£o de
InscriÃ§Ã£o (CCI), a fim de apresentÃ¡-lo no decorrer do processo.
Aos processos para ensino tÃ©cnico Â– modalidades concomitÃ¢ncia externa e subsequente -,
vestibular e especializaÃ§Ã£o em enfermagem, os participantes serÃ£o selecionados a partir
de provas objetivas, marcadas para o dia 6 de julho, Ã s 13h. JÃ¡ para o Proeja, a seleÃ§Ã£o
serÃ¡ feita a partir do 1Âº PrÃªmio da Loteria Federal, a ser sorteado no dia 5 de julho.
Candidatos ao curso tÃ©cnico em Artes DramÃ¡ticas, passarÃ£o pelo Teste de Habilidades
EspecÃ-ficas (THE), realizado em duas fases.
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