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A FundaÃ§Ã£o de Apoio a Escola TÃ©cnica (Faetec), recebe atÃ© o dia 15 de novembro,
inscriÃ§Ãµes para o processo 2015. No total, sÃ£o ofertadas 8.121 vagas do ensino infantil
atÃ© cursos de nÃ-vel superior, distribuÃ-das nas unidades da Faetec em todo o estado do Rio
de Janeiro.As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas exclusivamente pela internet, na pÃ¡gina da
fundaÃ§Ã£o.
A maior quantidade de vagas, somando 3.725, Ã© destinada para quem jÃ¡ concluiu o ensino
mÃ©dio. As chances sÃ£o para cursos tÃ©cnicos subsequentes em diversas Ã¡reas. Para
quem pretende ingressar em cursos tÃ©cnicos de nÃ-vel mÃ©dio, a rede oferece um total de
2.920 vagas distribuÃ-das entres as 14 escolas da rede. HÃ¡ vagas ainda para o ensino
mÃ©dio regular, ou seja, sem formaÃ§Ã£o tÃ©cnica.
Para se inscrever Ã© preciso acessar a pÃ¡gina da instituiÃ§Ã£o na internet e preencher
corretamente o formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o. Em alguns casos Ã© necessÃ¡rio efetuar o
pagamento de uma taxa no valor de R$30. A partir do dia 29 de novembro, serÃ¡
disponibilizado pelo site o cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o. Somente no processo
seletivo para ingresso no Curso Subsequente em Artes DramÃ¡ticas que o cartÃ£o serÃ¡
disponibilizado no dia 19 de novembro.
O processo seletivo para ingresso nos cursos para ensino mÃ©dio integrado, cursos
subsequentes, especializaÃ§Ã£o tÃ©cnica em Enfermagem, ConcomitÃ¢ncia externa, ensino
mÃ©dio formaÃ§Ã£o geral e Normal Superior e ConcomitÃ¢ncia Interna serÃ£o realizados
atravÃ©s de provas objetivas. Para o curso subsequente em Artes DramÃ¡ticas, a seleÃ§Ã£o
serÃ¡ feita em duas etapas de testes de habilidades especÃ-ficas. O restante das seleÃ§Ãµes
serÃ£o realizadas por sorteio, cujo cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o serÃ¡
disponibilizado no dia 29 de novembro, pela internet. No cartÃ£o, constarÃ¡ o nÃºmero com o
qual o candidato concorrerÃ¡ ao sorteio no dia 6 de dezembro.
Modalidades oferecidas pelo concurso para a Faetec
Ensino mÃ©dio integrado Â– Com uma oferta total de 2.920 vagas, os cursos tÃ©cnicos dessa
modalidade sÃ£o ofertados junto com o ensino mÃ©dio regular. Para concorrer Ã© preciso ter
concluÃ-do o ensino fundamental. A seleÃ§Ã£o Ã© feita atravÃ©s da realizaÃ§Ã£o de uma
prova objetiva que estÃ¡ marcada para o dia 7 de dezembro. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o
Ã© de R$35.
Cursos Subsequentes Â– Com um total de 3.725 vagas distribuÃ-das em cursos tÃ©cnicos por
todo o estado, essa modalidade Ã© destinada para quem jÃ¡ concluiu o ensino mÃ©dio. No
caso, o candidato cursarÃ¡ apenas a parte profissionalizante da formaÃ§Ã£o. A seleÃ§Ã£o Ã©
feita atravÃ©s de prova objetiva que serÃ¡ realizada no dia 7 de dezembro. O valor da taxa de
inscriÃ§Ã£o Ã© de R$35.
EspecializaÃ§Ã£o TÃ©cnica em Enfermagem Â– Com 60 vagas disponÃ-veis na Escola
TÃ©cnica Hebert de Souza, o candidato que deseja concorrer precisa ter concluÃ-do o ensino
mÃ©dio, no curso de tÃ©cnico em Enfermagem. O processo de inscriÃ§Ã£o Ã© realizado pelo
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site e o valor da taxa tambÃ©m Ã© de R$35. Eles tambÃ©m farÃ£o prova objetiva no dia 7 de
dezembro.
ConcomitÃ¢ncia externa Â– Para interessados em cursar apenas a parte tÃ©cnica dos cursos
em uma das escolas da Faetec, ou seja, estudantes do ensino mÃ©dio de outras escolas, a
rede oferta um total de 487 vagas. A seleÃ§Ã£o tambÃ©m Ã© feita atravÃ©s de um prova
objetiva que serÃ¡ aplicada no dia 7 de dezembro. O processo de inscriÃ§Ã£o Ã© realizado
pelo site e o valor da taxa tambÃ©m Ã© de R$35.
EducaÃ§Ã£o infantil e ensino fundamental Â– As 91 vagas para essa categoria sÃ£o
distribuÃ-das atravÃ©s de sorteio pÃºblico, que serÃ¡ realizado no dia 6 de dezembro. Para a
inscriÃ§Ã£o no sorteio nÃ£o Ã© cobrada nenhuma taxa. O responsÃ¡vel legal deverÃ¡ ficar
atento Ã s exigÃªncias de idade para cada sÃ©rie detalhadas no edital da seleÃ§Ã£o.
Proeja, Eja e Emeja Â– Para participar do processo seletivo para ingresso atravÃ©s de sorteio
pÃºblico dos Programas de EducaÃ§Ã£o para Jovens e Adultos, com um total de 205 vagas,
nÃ£o Ã© cobrada taxa de inscriÃ§Ã£o. No Proeja Ã© necessÃ¡rio ter concluÃ-do o ensino
fundamental ser maior de 18 anos para cursar o ensino mÃ©dio concomitante ao ensino
tÃ©cnico. No Eja Ã© exigido que o candidato tenha completado atÃ© a 5Âª sÃ©rie do ensino
fundamental. No Emeja, que oferece o ensino mÃ©dio em formaÃ§Ã£o geral, Ã© preciso ter o
ensino fundamental completo. O sorteio serÃ¡ realizado pela loteria federal no dia 6 de
dezembro.
Ensino mÃ©dio FormaÃ§Ã£o Geral e Normal Superior Â– Para cursar as modalidades, Ã©
necessÃ¡rio ter concluÃ-do o ensino fundamental. A seleÃ§Ã£o Ã© feita atravÃ©s de prova,
que serÃ¡ realizada no dia 7 de dezembro. NÃ£o Ã© cobrada taxa de inscriÃ§Ã£o para esse
processo. No total, 135 vagas sÃ£o ofertadas.
ConcomitÃ¢ncia Interna Â– Para disputar uma das 30 vagas no curso de AgropecuÃ¡ria da
ETE AgrÃ-cola AntÃ´nio Sarlo, em Campos dos Goytacazes, os estudantes precisam ter
concluÃ-do o ensino fundamental. A prova serÃ¡ realizada no dia 7 de novembro e o resultado
final serÃ¡ divulgado no dia
8 de janeiro de 2015.
Curso Subsequente em Artes DramÃ¡ticas Â– A Escola de Artes DramÃ¡ticas Martins Pena
disponibiliza um total de 30 vagas. Para concorrer, Ã© preciso ter concluÃ-do o ensino
mÃ©dio. O cartÃ£o de confirmaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o serÃ¡ disponibilizado pela internet no dia
19 de novembro. Para ingressar no Martins Pena, o candidato passarÃ¡ por testes de
habilidades especÃ-ficas que incluem dinÃ¢micas e exercÃ-cios teatrais. Os testes serÃ£o
realizados em duas etapas, a primeira nos dias 22 e 23 de novembro, e a segunda nos dias 13
e 14 de dezembro.
ServiÃ§o
www.faetec.rj.gov.br
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