
 
 

 

Edital nº 02/2018 

 

PROCESSO SELETIVO CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA/2019 
 

1. ABERTURA 

A Comissão Permanente de Seleção, alterada pela portaria nº 102, de 06 de abril de 2018, do Diretor-

Geral deste Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, faz saber aos interessados que as 

inscrições para o Processo Seletivo para o Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, para o primeiro semestre de 2019, conforme 

disponibilidade de vagas e procedimentos constantes deste Edital. 

2. DOS CURSOS, VAGAS E TURNO 

Quadro II - Oferta de vagas 

Curso Forma de Ensino Turno Vagas Duração 

(anos) 

Curso Técnico em 

Administração  

Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos 

Noturno 50 3,5 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1 A inscrição deverá ser feita na Coordenação de Registros Escolares do Ensino Médio e Técnico, 

do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, situado à Rodovia Sul Goiana, Km 01, Zona 

Rural, nos seguintes dias e horários abaixo informados. 

● De 19 de novembro de 2018 a 02 de fevereiro de 2019 das 7h30 min às 21h30 min, de 

segunda a sexta-feira; 

3.2 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 



 
 

 

● Cópia do documento de Identidade; 

● Cópia do CPF; 

● Cópia do comprovante de Endereço (conta de água ou energia); 

● Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar (candidato do sexo masculino); 

● Cópia do Título de Eleitor + comprovante de votação da última eleição; 

● Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

● Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental; 

● 01 foto 3X4 recente; 

● Telefone celular e/ou fixo para contato. 

3.4 No ato da inscrição o candidato deverá preencher e entregar à Coordenação de Registros 

Escolares da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Campus Rio Verde, a ficha 

socioeconômica, disponível na Coordenação de Registros Escolares.  

3.5 Não será cobrado nenhum valor pela inscrição do candidato. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da idade cronológica dos mesmos, 

considerando-se o número de vagas oferecidas, conforme consta neste Edital. 

4.2 Em caso de empate o critério de desempate será o maior tempo fora da escola. 

5. DAS MATRÍCULAS 

5.1. O candidato deverá efetuar, pessoalmente ou por outrem, mediante procuração adequada, sua 

matrícula no Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde-GO. 

5.2 A Coordenação de Registros Escolares da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde não estabelecerá contato telefônico, individual, com 

os candidatos selecionados, para a divulgação do resultado da seleção para efetivação da matrícula. 

5.3 Não será efetuada a matrícula de candidato que deixar de apresentar a documentação exigida no 

item 3.4 deste Edital. 

5.4 Não será cobrado nenhum valor para matrícula. 



 
 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Os candidatos que forem selecionados ficam cientes de que frequentarão suas aulas na sede do 

Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, no turno para o qual foi selecionado e nos horários 

determinados por este Campus. 

6.2 Qualquer irregularidade (fraude, quebra de sigilo, etc.) cometida por professores, servidores 

técnicos administrativos, alunos do Campus Rio Verde e candidatos, constatada antes, durante ou 

após o processo de seleção será objeto de sindicância pertinente (normas do Regime Jurídico Único e 

demais normas complementares em vigor no Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde), estando 

o infrator sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação. 

6.3 Conforme a legislação vigente, o diploma de Técnico será fornecido somente aos alunos que 

cursarem, com aproveitamento, todas as disciplinas que compõem a Matriz Curricular do Curso 

Técnico Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

6.4 O Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde reserva-se o direito de não oferecer o curso para 

o 1º semestre de 2019, caso a procura não apresentar o número de candidatos de no mínimo 40% das 

vagas oferecidas. 

6.5 O início do semestre letivo será no dia 12/02/2019. 

6.6 Casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Comissão de Seleção. As decisões 

desta só cabem recursos junto à Direção-Geral do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, a 

qual se vincula diretamente. 

 

Rio Verde, 14 de novembro de 2018 

Diretor Geral 

Prof. Anísio Corrêa da Rocha 


