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ADITAMENTO Nº 1 

 
A Diretoria de Extensão da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior do 
Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ, no uso de suas atribuições legais, 
retifica o quadro II (Cronograma do Processo de Seleção), que passa a ter a 
seguinte redação: 

 

Quadro II – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Inscrição online até às 16h 03/08 a 25/08/2016 

Envio de documentos exclusivamente pelos Correios (será considerada a data de 
carimbo dos Correios) 

Até 25/08/2016 

Divulgação do Resultado da 1ª fase no sítio www.cecierj.edu.br/extensao.  05/09/2016 

Entrada de recursos para a 1ª fase, no horário das 10 às 16h (ver regras no item 9) 06/09/2016 

Divulgação das respostas aos recursos para a 1ª fase e segunda convocação para 
2ª fase, se necessária 

09/09/2016 

2ª Fase – Avaliação escrita com todos os candidatos selecionados na 1ª fase. Ver 
local e horário por disciplina no sítio www.cecierj.edu.br/extensao. O não 
comparecimento na data e horário estipulados desclassifica o candidato do 
processo seletivo 

12, 13 e 14/09/2016  

Divulgação do resultado da 2ª fase e convocação para a 3ª fase  20/09/2016 

Entrada de recursos para a 2ª fase, no horário das 10 às 16h (ver regras no item 9) 21/09/2016 

Divulgação das respostas aos recursos para a 2ª fase e segunda convocação para 
3ª fase, se necessária 

23/09/2016 

3ª Fase – Entrevista com os candidatos classificados na 2ª fase. Ver local e horário 
por disciplina no sítio www.cecierj.edu.br/extensao. O não comparecimento 
na data e horário estipulados desclassifica o candidato do processo seletivo 

26, 27 e 28/09/2016 

Divulgação do resultado da 3ª fase 30/09/2016 

Entrada de recursos para a 3ª fase, no horário das 10 às 16h (ver regras no item 9) 03/10/2016 
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Divulgação das respostas aos recursos para a 3ª fase 05/10/2016 

Divulgação do resultado final 05/10/2016 

Preenchimento da Ficha de Cadastro do Bolsista conforme convocação  A partir 06/10/2016 

Formação dos candidatos e início das atividades A partir 06/10/2016 

 


