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O Centro Federal de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ)
divulgou o edital para o concurso que oferece 1.422 vagas de EducaÃ§Ã£o Profissional
TÃ©cnica de NÃ-vel MÃ©dio concomitante ao ensino mÃ©dio para o ano letivo de 2012. As
inscriÃ§Ãµes comeÃ§am nesta quinta, dia 1Âº de setembro, a partir das 10 horas, e vÃ£o atÃ©
Ã s 18 horas do dia 29 do mesmo mÃªs.
Do total de vagas, 810 sÃ£o na unidade MaracanÃ£, 180 em Maria da GraÃ§a, 216 em Nova
IguaÃ§u, 60 em Nova Friburgo, 36 em PetrÃ³polis, 40 em ItaguaÃ-, 40 em Angra dos Reis e 40
no NÃºcleo AvanÃ§ado de ValenÃ§a.
O processo seletivo Ã© aberto a qualquer pessoa que apresente como escolaridade mÃ-nima
o ensino fundamental completo ou esteja cursando o 9Âº ano desse nÃ-vel de ensino.
Curso para o Cefet
curso para o cefet
Para se inscrever, os interessados precisam preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o, disponÃ-vel na
internet. ApÃ³s, o documento deverÃ¡ ser impresso, junto com o boleto bancÃ¡rio no valor de
R$50, que deve ser pago em espÃ©cie qualquer agÃªncia bancÃ¡ria. Os candidatos tÃªm atÃ©
o dia 12 de setembro para solicitar isenÃ§Ã£o do pagamento da taxa, mediante requerimento
que pode ser acessado no site. O resultado serÃ¡ divulgado no dia 19 do mesmo mÃªs.
Aqueles que necessitam de condiÃ§Ãµes especiais para a realizaÃ§Ã£o das provas precisam
indicar na ficha de inscriÃ§Ã£o, caso contrÃ¡rio, terÃ£o tratamento igual aos demais. AlÃ©m
disso, ainda precisam entrar em contato com a empresa organizadora, Unibrasil Vestibulares,
para confirmar a informaÃ§Ã£o.
O processo seletivo ocorrerÃ¡ em duas fases, com provas aplicadas nos dias 30 de outubro e 4
de dezembro. A primeira etapa serÃ¡ composta por 40 questÃµes de mÃºltipla escolha,
divididas em LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica, CiÃªncias (FÃ-sica, QuÃ-mica e Biologia) e
Estudos Sociais (HistÃ³ria e Geografia). Cada Ã¡rea vale 50 pontos, totalizando 200. A segunda
fase consistirÃ¡ de duas provas discursivas, uma de MatemÃ¡tica, contendo dez questÃµes, e
uma de LÃ-ngua Portuguesa (redaÃ§Ã£o), valendo 100 pontos cada uma delas.
ServiÃ§o
www.cefet-rj.br
www.unibrasilvestibulares.com.br
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