GUIA DO CANDIDATO
Educação de Jovens e Adultos – EJA

Ensino Técnico Integrado
ao Nível Médio

Educação de Jovens e Adultos - EJA 2020

Apresentação

#vocetambempode
Prezado candidato,
Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) nesta nova etapa da sua
vida!
O IFRJ tem a missão de promover a formação proﬁssional e humana, por meio de
uma educação inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos
campos educacional, cientíﬁco, tecnológico, ambiental, econômico, social e cultural. A
instituição atua nos diferentes níveis e modalidades da educação proﬁssional e
tecnológica, desde a qualiﬁcação inicial do trabalhador, passando pela Educação
Proﬁssional Técnica de Nível Médio, Graduação
Tecnológica, Bacharelado, Licenciatura, até a
Pós-graduação lato sensu (Especialização) e
stricto sensu (Mestrado e Doutorado).
Oferece também educação profissional
na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) para aqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos na idade
regular por causa de suas condições de vida e
de trabalho e cursos de Formação Inicial e
Continuada de Trabalhadores (Cursos FIC).e
desenvolve pesquisa cientíﬁca em vários
campos do saber, visando à inovação
tecnológica, à divulgação e à popula- rização
da ciência.

O que são os cursos integrados na modalidade EJA?
Os cursos EJA são voltados a quem deseja cursar o Ensino Médio integrado a uma
formação proﬁssional e que tenham para a matrícula a idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos. O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática tem a duração de
seis períodos semestrais; o Curso Técnico em Agroindústria, três períodos anuais; ambos
os cursos são integrados ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), em que o aluno cursará as disciplinas que constituem o Ensino Médio e aquelas que
fornecem a formação proﬁssional, organizadas em um currículo único e integrado,
concentradas em apenas um turno, podendo, eventualmente, haver aulas em outros
turnos e/ou aos sábados.
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Como faço as inscrições?
O processo seletivo visa preencher um total de 136
(cento e trinta e seis) vagas nos campi do IFRJ. Antes
de se inscrever, o candidato deve veriﬁcar o grupo
desejado no ato da inscrição:
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Quem pode concorrer pelo Sistema de Reserva de
Vagas (SRV) para Escolas Públicas?
Somente poderão concorrer por meio do Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escolas Públicas:
estudantes que tenham cursado e concluído todas as séries do Ensino Fundamental em
escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal, em cursos
regulares ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA);



estudantes que tenham obtido certiﬁcado de conclusão com base no resultado do Exame
Nacional para Certiﬁcação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja);



estudantes que tenham obtido certiﬁcação de competência ou de avaliação de jovens e
adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

INSCRIÇÃO



de 04 de setembro
a 25 de outubro,
exclusivamente
no campus

A inscrição será realizada por meio de
Ficha de Inscrição preenchida pelo
candidato ou por seu representante
legal no campus em que o candidato
deseja estudar, de segunda a sextafeira, exceto feriados.

A INSCRIÇÃO É GRATUITA.

Atenção!
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o Formulário de
Inscrição (disponível no site do IFRJ: portal.ifrj.edu.br/processoseletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-eadultos-eja),
devidamente preenchido, junto com a fotocópia do documento oﬁcial
com foto.
No caso de inscrição através de representante legal, deverá ser
entregue o instrumento público ou particular de procuração, com
ﬁrma reconhecida em cartório, com validade de até 06 (seis) meses,
cópia do documento de identidade do procurador, juntamente com
formulário de inscrição.
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LOCAIS E HORÁRIOS DOS CAMPI
PARA AS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS
Horário

Local
Campus Duque de Caxias
(21) 2784-6101 ou 2784-6000
Avenida República do Paraguai, nº
120, Sarapuí, Duque de Caxias, RJ

das 10h às 20h

Campus Nilópolis

das 10h às 20h

(21) 3236-1805 ou 3236-1800

R. Cel. Delio Menezes Porto,
nº 1045, Centro, Nilópolis, RJ

Campus Pinheiral
(24) 3356-8200 ou (24) 3356-5156

Rua José Breves,
nº 550, Centro, Pinheiral, RJ

das 14h às 17h e das 18h às 20h

Campus Rio de Janeiro
(21)2566-7730 ou 2566- 7700

Rua Senador Furtado,
121/125, Maracanã, RJ

das 16h às 19h

nº

CUIDADO AO PREENCHER O FORMULÁRIO!
O preenchimento do Formulário de Inscrição é de inteira responsabilidade do
candidato ou de seu representante legal.
Não será permitida a retiﬁcação do Formulário de Inscrição após a sua entrega.
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Sorteio Público
O processo seletivo para os cursos técnicos oferecidos na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) consistirá de Sorteio Público, de acordo com o quadro a seguir:

DATA DO SORTEIO
08 de novembro,
no campus para o qual
o candidato concorre

Campus

Horário

Campus Duque de Caxias

10h

Campus Nilópolis

10h

Campus Pinheiral

15h

Campus Rio de Janeiro

17h

Resultado, classiﬁcação e entrega de documentos
As vagas oferecidas serão ocupadas obedecendo-se à ordem cronológica do sorteio, até
que se complete o número de vagas em cada grupo do curso do campus. A seleção dos
candidatos somente terá validade para ingresso no 1º (primeiro) semestre do ano letivo
de 2020.
O resultado do sorteio estará disponível para consulta no site do IFRJ:
<portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-eadultos-eja>.

RESULTADO

A entrega de documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas (Análise de
Renda, Comprovação de Escola Pública e de Pessoas com Deﬁciência) e a averiguação
de pessoas com deﬁciência serão realizadas presencialmente, nos dias 18 e 19 de
novembro, de acordo com os horários dos campi.

13 de novembro,
após as 18h
no site
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Cronograma

Período de inscrições

até 25/10/2019

Conﬁrmação das inscrições

31/10/2019

Correção de dados da inscrição

01 e 04/11/2019

SORTEIO PÚBLICO

08/11/2019

Divulgação do sorteio e convocação dos candidatos
sorteados para a entrega dos documentos

13/11/2019

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

18 e 19/11/2019

Resultado preliminar da análise dos documentos dos
candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas

21/11/2019

Recurso contra o resultado preliminar da análise dos
documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva
de Vagas

22 e 25/11/2019

Resultado ﬁnal dos candidatos para o Sistema de
Reserva de Vagas e classiﬁcação ﬁnal

27/11/2019

Matrícula para os candidatos classiﬁcados

28 e 29/11/2019

Reclassiﬁcação e convocação para a entrega
dos documentos

05/12/2019

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

06 e 09/12/2019

Resultado preliminar da análise dos documentos dos
candidatos para o Sistema de Reserva de Vagas da
reclassiﬁcação

12/12/2019

Recurso contra o resultado preliminar da análise dos
documentos dos candidatos para o Sistema de Reserva
de Vagas da reclassiﬁcação

13 e 16/12/2019

Resultado ﬁnal dos candidatos para o Sistema de
Reserva de Vagas da reclassiﬁcação

18/12/2019

Matrícula dos candidatos listados na reclassiﬁcação

19/12/2019
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