
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 16/2021 

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
- CURSOS INTEGRADOS - 

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o Edital Complementar Nº 01 do Edital Nº 16/2021 do Processo Seletivo 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma integrada ao Ensino Médio, que 

altera o dispositivo a seguir.  

 

 
1.   Retifica o item 2.1 e a alínea IV, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 

 
2.1. A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento do Formulário 
de Pedido de Inscrição disponibilizado na página do IFRJ: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/processo-seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-medio-cursos e na página do Instituto 
Universal de Desenvolvimento Social - IUDS: https://iuds.org.br do dia 29 de março ao dia 15 de abril 
de 2021, exclusivamente via internet, de acordo com os seguintes procedimentos: 

IV – imprimir o Boleto Bancário gerado automaticamente ao final dos procedimentos de inscrição para 

pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser feito em qualquer banco ou 

correspondente bancário, até o dia 16 de abril de 2021. 

 
Leia-se: 

 
2.1. A inscrição para o presente processo seletivo será realizada por meio do preenchimento do Formulário 
de Pedido de Inscrição disponibilizado na página do IFRJ: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/processo-seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-medio-cursos e na página do Instituto 
Universal de Desenvolvimento Social - IUDS: https://iuds.org.br do dia 29 de março ao dia 02 de maio 
de 2021, exclusivamente via internet, de acordo com os seguintes procedimentos: 

IV – imprimir o Boleto Bancário gerado automaticamente ao final dos procedimentos de inscrição para 
pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser feito em qualquer banco ou 
correspondente bancário, até o dia 03 de maio de 2021. 

 

2. Retifica o item 2.1.8, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 

 
2.1.8. O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser efetuado, impreterivelmente, até o próximo dia útil 
imediatamente após o último dia de inscrição, dia 16 de abril de 2021, caso contrário não será 
considerado. 

 
 
 
 



Leia-se: 

 
2.1.8. O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser efetuado, impreterivelmente, até o próximo dia útil 
imediatamente após o último dia de inscrição, dia 03 de maio de 2021, caso contrário não será 
considerado. 

 

3. Retifica o item 3.2, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 

 
3.2. Os candidatos poderão solicitar isenção da Taxa de Inscrição, do dia 29 de março ao dia 05 de abril 
de 2021, mediante a escolha da opção no Formulário de Inscrição/Isenção, acessando a página do IUDS: 
https://iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

 
3.2. Será reaberto um novo período para a solicitação da Isenção da Taxa de Inscrição. Os candidatos 
poderão solicitar Isenção da Taxa de Inscrição, do dia 14 de abril ao dia 18 de abril de 2021, mediante a 
escolha da opção no Formulário de Inscrição/Isenção, acessando a página do IUDS: https://iuds.org.br. 
 

4. Retifica o item 3.5, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
3.5. O candidato deverá escolher apenas uma das alternativas de isenção abaixo e encaminhar os 
documentos, para ela relacionados, através da página do IUDS: https://iuds.org.br, via Upload (envio de 
documento(s) digitalizado(s), por meio eletrônico):  

I)   SE FOR ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA: 
a) CPF do candidato; 
b) Carteira de Identidade do candidato; 
c) Declaração da escola, constando que o candidato cursou ou está cursando o 9º ano do Ensino 

Fundamental, conforme modelo do Anexo VIII; OU 

 

Leia-se: 

 
3.5. O candidato deverá escolher apenas uma das alternativas de isenção abaixo e encaminhar os 
documentos, para ela relacionados, através da página do IUDS: https://iuds.org.br, via Upload (envio de 
documento(s) digitalizado(s), por meio eletrônico):  

I)   SE FOR ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA: 
a) CPF do candidato; 
b) Carteira de Identidade do candidato; 
c) Declaração da escola, constando que o candidato cursou ou está cursando o 9º ano do Ensino 

Fundamental, conforme modelo do Anexo VIII; ou Declaração de próprio, assinada pelo responsável dos(as) 

candidatos(as) que não obtiverem a Declaração Escolar, conforme modelo no site do IUDS e do IFRJ; ou 

Boletim Escolar; ou Histórico Escolar; ou Comprovante de Matrícula de Escola Pública; OU 

 

5. Retifica o item 3.7, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 

https://iuds.org.br/
https://iuds.org.br/


3.7. A Listagem do Resultado Preliminar com os nomes dos candidatos que tiveram sua solicitação de 
isenção ACEITA ou RECUSADA será divulgada no dia 09 de abril de 2021, na página do IUDS: 
https://iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

 
3.7. A Listagem do Resultado Preliminar com os nomes dos candidatos que tiveram sua solicitação de 
isenção ACEITA ou RECUSADA será divulgada no dia 22 de abril de 2021, na página do IUDS: 
https://iuds.org.br. 

 

6. Retifica o item 3.8, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
3.8. Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto ao resultado da solicitação 
de isenção, que poderão ser interpostos no dia 10 de abril de 2021. Os candidatos deverão acessar a página 
do IUDS: https://iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

 
3.8. Serão admitidos recursos, desde que devidamente fundamentados, quanto ao resultado da solicitação 
de isenção, que poderão ser interpostos no dia 23 de abril de 2021. Os candidatos deverão acessar a página 
do IUDS: https://iuds.org.br. 

 

7. Retifica o item 3.9, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
3.9. O Resultado Definitivo da Solicitação de Isenção será divulgado no dia 23 de abril de 2021, na página 
do IUDS: https://iuds.org.br. 

 

Leia-se: 
 
3.9. O Resultado Definitivo da Solicitação de Isenção será divulgado no dia 29 de abril de 2021, na página 
do IUDS: https://iuds.org.br. 

 

 
8. Retifica o item 4.1, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
4.1. O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - CCI será disponibilizado para retirada na página do 
IUDS: https://iuds.org.br a partir do dia 26 de abril de 2021, conforme previsto no Anexo I - CRONOGRAMA 
do Processo Seletivo, sendo responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento, onde 
constará as informações e orientações sobre a etapa. O CCI não será enviado pelo correio ou por e-mail. 

 
Leia-se: 

 
4.1. O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - CCI será disponibilizado para retirada na página do 
IUDS: https://iuds.org.br a partir do dia 13 de maio de 2021, conforme previsto no Anexo I - CRONOGRAMA 

https://iuds.org.br/
https://iuds.org.br/
https://iuds.org.br/


do Processo Seletivo, sendo responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento, onde 
constará as informações e orientações sobre a etapa. O CCI não será enviado pelo correio ou por e-mail. 

 

9. Retifica o item 4.3, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
4.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual Condição de Atendimento Especial para a realização 
da Prova online, o candidato deverá entrar em contato com o IUDS nos dias 27 e 28 de abril de 2021, 
através do e-mail, contato@iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

 
4.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual Condição de Atendimento Especial para a realização 
da Prova online, o candidato deverá entrar em contato com o IUDS nos dias 13 e 14 de maio de 2021, 
através do e-mail, contato@iuds.org.br. 

 

10. Retifica o item 4.4, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
4.4. Os eventuais erros de digitação no nome, CPF, data de nascimento, poderão ser corrigidos nos dias 27 
e 28 de abril de 2021, para isso os candidatos deverão formalizar esta solicitação através do e-mail, 
contato@iuds.org.br informando os dados que devem ser alterados e o motivo da alteração. 

 

Leia-se: 

 
4.4. Os eventuais erros de digitação no nome, CPF, data de nascimento, poderão ser corrigidos nos dias 13 
e 14 de maio de 2021, para isso os candidatos deverão formalizar esta solicitação através do e-mail, 
contato@iuds.org.br informando os dados que devem ser alterados e o motivo da alteração. 

 

11. Retifica o item 5.9, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
5.9. No dia 25 de abril de 2021, das 09 horas às 12 horas, será realizado um SIMULADO TESTE, a fim de 
verificar a compatibilidade do computador (desktop ou notebook) de cada candidato. 

Leia-se: 

 
5.9. No dia 08 de maio de 2021, será realizado um SIMULADO TESTE, a fim de verificar a compatibilidade 
do computador (desktop ou notebook) de cada candidato. Este SIMULADO TESTE estará disponível até às 
23h59min.  

 

12. Retifica o item 5.10, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 

mailto:contato@iuds.org.br
mailto:contato@iuds.org.br
mailto:contato@iuds.org.br
mailto:contato@iuds.org.br


5.10. Todos os candidatos optantes a Prova online deverão realizar o SIMULADO. Caso contrário, não 
poderão realizar a Prova online. 

Leia-se: 

 

5.10. Todos os candidatos optantes a Prova online deverão realizar o SIMULADO.  

 

13. Retifica o item 5.13, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
5.13. O link para download do aplicativo (ambiente de prova) será enviado por e-mail a todos os candidatos 

até o dia 22 de abril de 2021, por isso é de extrema importância o cadastramento correto do e-mail. 

 

Leia-se: 

 
5.13. O link para download do aplicativo (ambiente de prova) será enviado por e-mail a todos os candidatos 

até o dia 06 de maio de 2021, por isso é de extrema importância o cadastramento correto do e-mail. 

 

14. Retifica o item 5.15, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
5.15. Os candidatos que não possuírem computador (desktop ou notebook) compatível com o aplicativo 
(ambiente de provas) conforme especificado no item 5.2.1.1 e seus subitens, terão de regularizar sua 
situação nos dias, 26 a 28 de abril de 2021. Caso contrário, não poderão realizar a Prova online, visto a 
OBRIGATORIEDADE do download do aplicativo. 

 

Leia-se: 

 
5.15. Os candidatos que não possuírem computador (desktop ou notebook) compatível com o aplicativo 
(ambiente de provas) conforme especificado no item 5.2.1.1 e seus subitens, terão de regularizar sua 
situação nos dias, 10 a 12 de maio de 2021. Caso contrário, não poderão realizar a Prova online, visto a 
OBRIGATORIEDADE do download do aplicativo. 

 

15. Retifica o item 5.16, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 
5.16. Após a regularização que trata o item anterior, os candidatos poderão realizar o SIMULADO TESTE no 
dia 02 de maio de 2021. Caso o computador (desktop ou notebook) continue incompatível com o aplicativo 
(ambiente de provas), não poderá realizar a Prova online. 

 

Leia-se: 

 
5.16. Após a regularização que trata o item anterior, os candidatos poderão realizar o SIMULADO TESTE no 
dia 15 de maio de 2021. Caso o computador (desktop ou notebook) continue incompatível com o aplicativo 
(ambiente de provas), não poderá realizar a Prova online. Este SIMULADO TESTE estará disponível até às 
23h59min.  



16. Retifica o ANEXO I - CRONOGRAMA, conforme o disposto a seguir: 

 
Onde se lê: 
 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE REALIZAÇÃO 

 

Impugnação do Edital 25 e 26/03/2021 

Período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 29/03 a 05/04/2021 

Período de Inscrição 29/03 a 15/04/2021 

Resultado preliminar da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 09/04/2021 

Recurso contra o Resultado preliminar da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  10/04/2021 

Resultado do recurso contra a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 13/04/2021 

Resultado definitivo da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 13/04/2021 

Data Limite para pagamento da Taxa de Inscrição 16/04/2021 

Data limite do envio do link para o Simulado Teste 22/04/2021 

Simulado Teste 25/04/2021 

Regularização do computador (desktop ou notebook) compatível com o aplicativo 
(ambiente de provas) 

26 a 28/04/2021 

Retirada do Cartão de Confirmação de Inscrição 26/04/2021 

Correção de Dados do CCI/Condição de Atendimento Especial para Realização da 
Prova online ou Sorteio Público ou Histórico Escolar 

27 e 28/04/2021 

Simulado Teste após a Regularização do computador (desktop ou notebook) 
compatível com o aplicativo (ambiente de provas) 

02/05/2021 

Resultado Preliminar da Análise do Histórico Escolar 11/05/2021 

Recurso contra o Resultado Preliminar da Análise do Histórico Escolar 12/05/2021 

PROVA ONLINE 16/05/2021 

Divulgação dos horários e números para cada candidato para o Sorteio Público 17/05/2021 

Solicitação de reaplicação da PROVA ONLINE para os candidatos que não conseguiram 
acessar o ambiente de provas no dia 16/05/2021 

17 e 18/05/2021 

Sorteio Público 19/05/2021 

PROVA ONLINE (reaplicação) 23/05/2021 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares e das Provas online 24/05/2021 

Interposição de recurso contra às questões das Provas online e dos Gabaritos 
Preliminares 

25/05/2021 

Resultado Final da Análise do Histórico Escolar 28/05/2021 

Divulgação das respostas dos recursos e dos Gabaritos Definitivos 31/05/2021 

Solicitação de Necessidades especiais para Averiguação da Deficiência Declarada  31/05 e 01/06/2021 

Divulgação das Notas Preliminares obtidas nas Provas online 01/06/2021 

Resultado do Sorteio Público   02/06/2021 

Recurso contra a Nota Preliminar obtida na Prova online 02/06/2021 

Resultado dos Recursos contra a Nota Preliminar obtida nas Provas online 10/06/2021 

Resultado Final das Notas das Provas online 10/06/2021 

Divulgação do Resultado dos candidatos classificados dentro do número de vagas e 
da Listagem de Convocação para a Entrega dos Documentos e Averiguação da 
Deficiência Declarada 

10/06/2021 

Envio dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise 
de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) 

14 e 15/06/2021 

Período de Averiguação da Deficiência Declarada de Pessoas com Deficiência (PcD) 15 e 16/06/2021 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de 
Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas 

21/06/2021 



com Deficiência) 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para 
o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e 
de Pessoas com Deficiência) 

22/06/2021 

Resultado Final da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

29/06/2021 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 29/06/2021 

Matrícula para os candidatos classificados 01, 02 e 05/07/2021 

Previsão de início do ano letivo de 2021 Julho de 2021 

 

Leia-se: 

 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE REALIZAÇÃO 

 

Impugnação do Edital 25 e 26/03/2021 

 Novo período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 14/04 a 18/04/2021 

Período de Inscrição 29/03 a 02/05/2021 

Resultado preliminar da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 22/04/2021 

Recurso contra o Resultado preliminar da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  23/04/2021 

Resultado do recurso contra a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 27/04/2021 

Resultado definitivo da solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 29/04/2021 

Data Limite para pagamento da Taxa de Inscrição 03/05/2021 

Data limite do envio do link para o Simulado Teste 06/05/2021 

Simulado Teste 08/05/2021 

Regularização do computador (desktop ou notebook) compatível com o aplicativo 
(ambiente de provas) 

10 a 12/05/2021 

Retirada do Cartão de Confirmação de Inscrição 13/05/2021 

Correção de Dados do CCI/Condição de Atendimento Especial para Realização da 
Prova online ou Sorteio Público ou Histórico Escolar 

13 e 14/05/2021 

Simulado Teste após a Regularização do computador (desktop ou notebook) 
compatível com o aplicativo (ambiente de provas) 

15/05/2021 

Resultado Preliminar da Análise do Histórico Escolar 11/05/2021 

Recurso contra o Resultado Preliminar da Análise do Histórico Escolar 12/05/2021 

PROVA ONLINE 16/05/2021 

Divulgação dos horários e números para cada candidato para o Sorteio Público 17/05/2021 

Solicitação de reaplicação da PROVA ONLINE para os candidatos que não conseguiram 
acessar o ambiente de provas no dia 16/05/2021 

17 e 18/05/2021 

Sorteio Público 19/05/2021 

PROVA ONLINE (reaplicação) 23/05/2021 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares e das Provas online 24/05/2021 

Interposição de recurso contra às questões das Provas online e dos Gabaritos 
Preliminares 

25/05/2021 

Resultado Final da Análise do Histórico Escolar 28/05/2021 

Divulgação das respostas dos recursos e dos Gabaritos Definitivos 31/05/2021 

Solicitação de Necessidades especiais para Averiguação da Deficiência Declarada  31/05 e 01/06/2021 

Divulgação das Notas Preliminares obtidas nas Provas online 01/06/2021 

Resultado do Sorteio Público   02/06/2021 



Recurso contra a Nota Preliminar obtida na Prova online 02/06/2021 

Resultado dos Recursos contra a Nota Preliminar obtida nas Provas online 10/06/2021 

Resultado Final das Notas das Provas online 10/06/2021 

Divulgação do Resultado dos candidatos classificados dentro do número de vagas e 
da Listagem de Convocação para a Entrega dos Documentos e Averiguação da 
Deficiência Declarada 

10/06/2021 

Envio dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise 
de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) 

14 e 15/06/2021 

Período de Averiguação da Deficiência Declarada de Pessoas com Deficiência (PcD) 15 e 16/06/2021 

Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de 
Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas 
com Deficiência) 

21/06/2021 

Recurso contra o Resultado preliminar da Análise dos documentos dos candidatos para 
o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e 
de Pessoas com Deficiência) 

22/06/2021 

Resultado Final da Análise dos documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva 
de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com 
Deficiência) 

29/06/2021 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 29/06/2021 

Matrícula para os candidatos classificados 01, 02 e 05/07/2021 

Previsão de início do ano letivo de 2021 Julho de 2021 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021. 

 

RAFAEL BARRETO ALMADA 
REITOR DO IFRJ 

 


