Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação de Apoio a Escola Técnica

PROCESSO SELETIVO
EDITAL 2019 EAD
O Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC, nos termos dos Editais de Vagas
para o processo seletivo do segundo semestre de 2019, das normas, rotinas e procedimentos
necessários para a realização do processo seletivo, informa a alteração na data dos subitens 1.12;
12.3; 13.6 do presente Edital de ingresso de alunos nos Cursos Técnicos de Nível Médio na forma de
organização Subsequente, na modalidade Educação a Distância – EAD, SEMIPRESENCIAL para
o segundo semestre de 2019, de acordo com o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – TCT nº
001/2019 entre a rede FAETEC e a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância
do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ.
Onde se lê:
1.12. A FAETEC poderá realizar outras reclassificações, além das estabelecidas no cronograma 31 de
agosto de 2019, cabendo ao candidato acompanhar os prazos no site da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br ou
no site do Instituto SELECON: www.selecon.org.br
12.3. As reclassificações e respectivas matrículas serão publicadas no www.faetec.rj.gov.br ou no
www.selecon.org.br devendo ser acessadas por meio da Internet, de acordo com o cronograma no item
1.11 por meio de listagens para consulta até 31 de agosto de 2019.
13.6. O presente processo seletivo encerra-se em 31 de agosto 2019.
Leia-se:
1.12. A FAETEC poderá realizar outras reclassificações, além das estabelecidas no cronograma até 15
de agosto de 2019, cabendo ao candidato acompanhar os prazos no site da FAETEC:
www.faetec.rj.gov.br ou no site do Instituto SELECON: www.selecon.org.br
12.3. As reclassificações e respectivas matrículas serão publicadas no www.faetec.rj.gov.br ou no
www.selecon.org.br devendo ser acessadas por meio da Internet, de acordo com o cronograma no item
1.11 por meio de listagens para consulta até 15 de agosto de 2019.
13.6. O presente processo seletivo encerra-se em 15 de agosto 2019.
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