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A Pró-reitoria de Extensão, no uso de suas atribuições, torna público a retificação dos itens 4 e 7 do presente Edital

contendo as normas referentes à apresentação da documentação exigida para a inscrição e ao cronograma.

ONDE SE LÊ

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

4.1.Para realizar a inscrição o candidato deverá anexar ao formulário de inscrição, os seguintes documentos

digitalizados:

4.1.1. Documento oficial de identidade;

4.1.2.Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4.1.3.Curriculum Vitae Simplificado (até 03 laudas contendo as principais experiências);

4.1.4.Cópia dos documentos que comprovem a formação exigida o Módulo pretendido;

4.1.5.Cópia dos documentos que comprovem os critérios classificatórios, conforme disposto no Anexo III a este

Edital;

4.1.6.Declaração de disponibilidade (Anexo IV), devidamente preenchida e assinada.

4.2.Os documentos apresentados pelo candidato não poderão ser substituídos posteriormente, assim como não

poderão ser acrescentados novos documentos ao Processo.

4.3.Não serão aceitos documentos entregues de forma distinta da estabelecida neste Edital.

LEIA-SE

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

4.1.Para realizar a inscrição o candidato deverá anexar ao formulário de inscrição, os seguintes documentos

digitalizados:

4.1.1. Documento oficial de identidade;

4.1.2.Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4.1.3.Curriculum Vitae Simplificado (até 03 laudas contendo as principais experiências);

4.1.4.Cópia dos documentos que comprovem a formação exigida o Módulo pretendido;

4.1.5.Cópia dos documentos que comprovem os critérios classificatórios, conforme disposto no Anexo III a este

Edital;

4.1.6.Declaração de disponibilidade (Anexo IV), devidamente preenchida e assinada.

4.2.Os candidatos classificados e habilitados para a Entrevista deverão apresentar os documentos (descritos do

item 4.1.1. ao item 4.1.6.) no dia da entrevista, conforme cronograma deste edital. A apresentação da



documentação é uma pré-condição para o início da entrevista.

4.3.Os candidatos que não comparecerem à entrevista ou não apresentarem os documentos exigidos serão

desclassificados do processo seletivo.

ONDE SE LÊ

11. DO CRONOGRAMA

ETAPA Datas

Lançamento do edital 09/09/2021

Inscrições

(https://docs.google.com/forms/d/1auHiqwCR8r7JJ5_HmMSHM
p_4e4T5OZa2ZCBPeZM0rMw/edit?usp=sharing)

09 a 19/09/2021

Análise dos documentos 20 a 23/09/2021

Resultado da análise de documentos

https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao

24/09/2021

Interposição de recursos (via e-mail: gdep.smas@gmail.com) 27 e 28/09/2021

Resultado da análise de documentos após interposição de

recursos e divulgação dos habilitados para a entrevista

29/09/2021

Convocação para entrevistas 29/09/21

Entrevistas (presenciais na SMAS) 30/09 e 01/10/2021

Resultado Final (https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao) 05/10/2021

Ambientação dos aprovados 06/10/2021

Início da primeira turma 13 ou 14/10/2021

Convocação dos aprovados para turmas vindouras Com antecedência de pelo

menos 10 dias do início do

curso, dentro do prazo de

vigência deste Edital

LEIA-SE

11. DO CRONOGRAMA

ETAPA Datas

Lançamento do edital 09/09/2021

Inscrições

(https://docs.google.com/forms/d/1auHiqwCR8r7JJ5_HmMSHM
p_4e4T5OZa2ZCBPeZM0rMw/edit?usp=sharing)

09 a 19/09/2021

Análise dos documentos 20 a 23/09/2021

Resultado da análise de documentos

https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao

28/09/2021
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Interposição de recursos (via e-mail: gdep.smas@gmail.com) 28 e 29/09/2021

Resultado da análise de documentos após interposição de

recursos e divulgação dos habilitados para a entrevista

30/09/2021

Convocação para entrevistas 30/09/21

Entrevistas (presenciais na SMAS) 01/10/2021

Resultado Final (https://portal.ifrj.edu.br/editais/edital-extensao) 05/10/2021

Ambientação dos aprovados 06/10/2021

Início da primeira turma 13 ou 14/10/2021

Convocação dos aprovados para turmas vindouras Com antecedência de pelo

menos 10 dias do início do

curso, dentro do prazo de

vigência deste Edital

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2021.
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