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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 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 e tendo em vista o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o Decreto nº 5.296, de 02 
de dezembro de 2004 e o Parecer CFM nº 3, de 08 de abril de 2020, torna público o Edital Complementar Nº 
02 do Edital Nº 016/2021, do Processo Seletivo para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio - Cursos 
Integrados. 
 

 
 
1 - Altera o item 6.3, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

6.3. Os candidatos classificados para o Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública dos 
grupos 1, 3, 5 e 7 estarão condicionados à Averiguação da Deficiência por uma comissão interna do IFRJ, com 
base no laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto no 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID. 
 

Leia-se: 

6.3. Os candidatos classificados para o Sistema de Reserva de Vagas para Estudante de Escola Pública dos 
grupos 1, 3, 5 e 7 estarão condicionados à Averiguação da Deficiência a ser realizada, obrigatoriamente, de 
forma presencial, por uma comissão interna do IFRJ, no período de 14 a 18 de junho de 2021, com base no 
laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto no 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID. Além do laudo médico, o candidato deverá apresentar, no momento da Averiguação, exames e 
documentação que comprovem a deficiência declarada. 
 
 
2 - Altera o item 6.4, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

6.4. O Resultado dos candidatos classificados, para cada forma de seleção (Prova online ou Sorteio Público ou 
Análise de Histórico Escolar), dentro do número do quadro de vagas com o quantitativo proporcional, 
conforme o subitem 1.5 e a Listagem de Convocação para o Envio dos Documentos para o Sistema de Reserva 
de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e Averiguação da 
Deficiência Declarada, no formato remoto, estará disponível para consulta na página do IFRJ: 
https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-
medio-cursos e do IUDS: www.iuds.org.br, no dia previsto no Anexo I – Cronograma, após às 18 horas. 
 
Leia-se: 

6.4. O Resultado dos candidatos classificados, para cada forma de seleção (Prova online ou Sorteio Público ou 
Análise de Histórico Escolar), dentro do número do quadro de vagas com o quantitativo proporcional, 
conforme o subitem 1.5 e a Listagem de Convocação para o Envio dos Documentos para o Sistema de Reserva 
de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e  Listagem de 
Convocação para a Averiguação da Deficiência Declarada, obrigatoriamente, no formato presencial, estará 
disponível para consulta na página do IFRJ: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-
seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-medio-cursos e do IUDS: www.iuds.org.br, no dia previsto no 
Anexo I – Cronograma, após às 18 horas. 

 

3 - Retifica o item 7.1.1.1, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

7.1.1.1. Em função dos efeitos provocados pela Pandemia do COVID-19, com o fechamento das escolas 
Públicas e Privadas por meio de legislação ou recomendação da esfera Municipal, Estadual ou Federal, o IFRJ 
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seguirá rigorosamente as orientações das autoridades locais, considerando a emergência sanitária e a 
necessidade de preservação de vidas. Havendo proibição de atendimento presencial, conforme especificado 
no item 7.1.1. em qualquer uma das localidades onde se encontram os campi, o atendimento presencial será 
cancelado, permanecendo somente o envio desses documentos, através dos e-mails das Secretarias 
Acadêmicas, conforme relacionados no item 7.1, e a Averiguação da Deficiência Declarada será realizada 
somente no formato remoto, de acordo com o item 7.3. 

Leia-se: 

7.1.1.1. Em função dos efeitos provocados pela Pandemia do COVID-19, com o fechamento das escolas 
Públicas e Privadas por meio de legislação ou recomendação da esfera Municipal, Estadual ou Federal, o IFRJ 
seguirá rigorosamente as orientações das autoridades locais, considerando a emergência sanitária e a 
necessidade de preservação de vidas. Havendo proibição de atendimento presencial, conforme especificado 
no item 7.1.1. em qualquer uma das localidades onde se encontram os campi, o atendimento presencial será 
cancelado, permanecendo somente o envio desses documentos, através dos e-mails das Secretarias 
Acadêmicas, conforme relacionados no item 7.1. 
 
 
4 - Altera o item 7.1.2, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

7.1.2. Os candidatos classificados e convocados na Listagem de Convocação para a Entrega dos Documentos e 
Averiguação da Deficiência Declarada, conforme previsto no Anexo I - Cronograma, deverão enviar os 
documentos que constam no item 7.1.2 nos dias 14 e 15 de junho de 2021, para o e-mail da secretaria 
acadêmica do campus para o qual concorre, de acordo com o seu grupo: 

a) Grupo 1: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Formulário de 
Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, pardo ou indígena; 
- Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar 
que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 
(oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

b) Grupo 2: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Formulário de 
Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, pardo ou indígena; 
- Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

c) Grupo 3: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Laudo médico 
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. - 
Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

d) Grupo 4: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Certificado ou 
Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está 
cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

e) Grupo 5: 

 - Formulário de Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, 
pardo ou indígena; - Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que 
está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série 
para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na 
rede pública. 

 f) Grupo 6: 

 - Formulário de Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, 
pardo ou indígena; - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo 
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constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino 
Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

g) Grupo 7: 

 Página 13 de 35 - Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que 
está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série 
para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na 
rede pública. 

 h) Grupo 8: 

 - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública. 

 

Leia-se: 

7.1.2. Os candidatos classificados e convocados na Listagem de Convocação Documentos para o Sistema de 
Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e 
Listagem de Convocação para a Averiguação da Deficiência Declarada, conforme previsto no Anexo I - 
Cronograma, deverão enviar os documentos que constam no item 7.1.2 nos dias 14 e 15 de junho de 2021, 
para o e-mail da secretaria acadêmica do campus para o qual concorre, conforme especificado no item 7.1, 
de acordo com o seu grupo: 

a) Grupo 1: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Formulário de 
Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, pardo ou indígena; 
- Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar 
que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 
(oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

b) Grupo 2: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Formulário de 
Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, pardo ou indígena; 
- Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

c) Grupo 3: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Laudo médico 
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. - 
Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

d) Grupo 4: 

 - documentos solicitados no Anexo V deste edital para a comprovação da Renda Familiar; - Certificado ou 
Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está 
cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

e) Grupo 5: 

 - Formulário de Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, 
pardo ou indígena; - Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que 
está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série 
para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na 
rede pública. 

 f) Grupo 6: 

 - Formulário de Autodeclaração preenchido e assinado, disponível no Anexo VII, autodeclarando-se preto, 
pardo ou indígena; - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo 
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constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série para o Ensino 
Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública.  

g) Grupo 7: 

 Página 13 de 35 - Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do 
Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID. - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que 
está cursando, devendo constar que o aluno cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8º série 
para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na 
rede pública. 

 h) Grupo 8: 

 - Certificado ou Declaração de Conclusão ou Declaração de que está cursando, devendo constar que o aluno 
cursou ou está cursando todo o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos 
ou 1º ao 9º ano para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos) na rede pública. 
 
 
5 - Retifica o item 7.3, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

7.3. Em decorrência do isolamento social causado pela pandemia da covid-19, a Averiguação da Deficiência 
Declarada, para os candidatos Pessoas com Deficiência (PcD), extraordinariamente, ocorrerá de forma 
remota, de acordo com a os candidatos classificados e convocados na Listagem de Convocação para a Entrega 
dos Documentos e Averiguação da Deficiência Declarada 7.3.1. Os candidatos classificados Pessoa com 
Deficiência (PcD) serão convocados para a Averiguação da Deficiência Declarada, realizada por uma Comissão 
constituída por profissionais do IFRJ, que terá como base o Laudo Médico, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID. 

 

Leia-se: 

7.3. Tendo em vista o Parecer CFM nº 3, de 08 de abril de 2020, a Averiguação de Pessoa com Deficiência 
(PcD) classificados nos Grupos 1, 3, 5 e 7 ocorrerá, obrigatoriamente, de forma presencial, de acordo 
com a relação dos convocados na Listagem de Convocação para a Averiguação da Deficiência Declarada, 
conforme com o dia, horário e campus agendados, no período de 14 a 18 de junho de 2021, previsto no 
ANEXO I – Cronograma. As Averiguações serão realizadas por uma Comissão constituída por profissionais do 
IFRJ, que terá como base o Laudo Médico, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID. Além 
do laudo médico, o candidato deverá apresentar à Comissão, no momento da Averiguação, exames e 
documentação que comprovem a deficiência declarada. 
 
 
6– Excluem os itens 7.3.2.; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.6.1; 7.3.7, 7.3.9; 7.3.10; 7.3.12. 
 
 
7 - Altera o item 7.3.8, conforme o descrito a seguir: 
 

Onde se lê: 

7.3.8. É vedado ao candidato realizar a Averiguação da Deficiência Declarada em data diferente da prevista 
na Listagem de Convocação para a Averiguação da Deficiência Declarada, com a exceção de eventuais 
problemas técnicos que ocorram entre as transmissões da Comissão e do candidato no momento da 
Averiguação. Neste caso, a Comissão analisará a situação e realizará um novo agendamento em data e/ou 
horário mais próximo, a fim de que o candidato não fique prejudicado em sua Averiguação.  
 

Leia-se: 

7.3.8. É vedado ao candidato realizar a Averiguação da Deficiência Declarada, obrigatoriamente, no formato 
presencial, em data, horário e campus diferentes dos previstos na Listagem de Convocação para a 
Averiguação da Deficiência Declarada.  
 
 
8. Inclui o item 7.3.13, conforme o disposto a seguir: 

 
7.3.13. Os candidatos convocados para a Averiguação de Pessoa com Deficiência, obrigatoriamente, no 
formato presencial, deverão apresentar à Comissão interna, no dia, horário e campus agendados, divulgados 
na Listagem de Convocação para a entrega da documentação para Averiguação das Vagas Reservadas, além 
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do laudo médico, exames e documentação que comprovem a deficiência declarada. 
 
 
9 - Retifica o item 7.4, conforme o descrito a seguir: 
 
Onde se lê: 

7.4. O Resultado Preliminar da Análise dos Documentos e Averiguação da Deficiência Declarada dos 
Candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas de todos os grupos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) será divulgado no 
dia 21 de junho de 2021, na página do IUDS: https://iuds.org.br, após às 18 horas. 

 

Leia-se: 

7.4. O Resultado Preliminar da Análise dos Documentos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de 
Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) de todos os grupos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8), será divulgado no dia 23 de junho de 2021, na página do IUDS: https://iuds.org.br, após às 18 horas. 
 

 
10 - Altera o item 7.5, conforme o descrito a seguir: 

 

Onde se lê: 

7.5. O candidato considerado NÃO APTO no Resultado preliminar da Análise dos Documentos e da 
Averiguação da Deficiência Declarada dos Candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 e 8 poderá interpor recurso no dia 22 de junho de 2021, na página do IUDS: https://iuds.org.br.  

 

Leia-se: 

7.5. O candidato considerado NÃO APTO no Resultado preliminar da Análise dos Documentos para o Sistema 
de Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência)  e da 
Averiguação da Deficiência Declarada dos Candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas dos grupos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 e 8 poderá interpor recurso no dia 24 de junho de 2021, na página do IUDS: https://iuds.org.br.  
 
 
11 - Retifica o item 7.6, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

7.6. O Resultado Final da Análise dos Documentos e Averiguação da Deficiência Declarada dos Candidatos 
para o Sistema de Reserva de Vagas de todos os grupos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), será divulgado no dia 29 de 
junho de 2021, após às 18 horas, na página do IUDS: https://iuds.org.br. 

 

Leia-se: 

7.6. O Resultado Final da Análise dos Documentos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de Renda, 
Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deficiência) e Averiguação da Deficiência Declarada dos 
Candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas de todos os grupos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), será divulgado no 
dia 30 de junho de 2021, após às 18 horas, na página do IUDS: https://iuds.org.br. 
 
 
12 - Retifica o item 7.9, conforme o descrito a seguir: 

 
Onde se lê: 

7.9. A Classificação Final do processo seletivo será divulgada na página do IUDS: https://iuds.org.br, no dia 29 
de junho de 2021, após às 18 horas. 

 
Leia-se: 

7.9. A Classificação Final do processo seletivo será divulgada na página do IUDS: https://iuds.org.br, no dia 30 
de junho de 2021, após às 18 horas. 
 
 
 
 
 

https://iuds.org.br/
https://iuds.org.br/
https://iuds.org.br/
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13 - Retifica o Anexo I - CRONOGRAMA, conforme o descrito a seguir: 

Onde se lê: 

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 
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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, 
a Listagem de Convocação para o Envio dos Documentos para o Sistema de 
Reserva de Vagas (Análise de Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas 
com Deficiência), e a Listagem de Convocação para a Averiguação da Deficiência 
Declarada 

10/06/2021 

Envio dos documentos, por e-mail, 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) 14 a 18/06/2021 

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) 

23/06/2021 

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) 

24/06/2021 
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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) 

30/06/2021 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 30/06/2021 

Matrícula para os candidatos classificados (envio dos documentos por e-mail) 01, 02 e 05/07/2021 

Previsão de início do ano letivo de 2021 Julho de 2021 

 
 

 
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021. 

 
 
 

RAFAEL BARRETO ALMADA  
REITOR DO IFRJ 
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