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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Errata do Edital COLAT Nº. 05/2015, conforme assinalado na página 2 (dois) do Edital,
com nova versão em anexo.

Rio de Janeiro, 20/10/2015
CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES
DIRETOR GERAL
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II.III O CEFET/RJ reserva-se ao direito de não preencher todas as vagas previstas neste
Edital, em razão de o número de classificados ser menor que o número de vagas ou no
caso de desistência na fase de matrícula dos reclassificados.
II.IV Caso o número de candidatos aprovados seja menor do que o número de vagas
ofertadas, a turma será formada única e exclusivamente com um mínimo de 15
candidatos matriculados.
II.V Caso o número de candidatos inscritos seja menor do que o número mínimo de
alunos previstos para a abertura de turma, conforme o item II.IV, o processo seletivo
será, portanto, automaticamente encerrado sem a convocação de nenhum dos
candidatos inscritos para as demais etapas deste processo seletivo.
III DAS INCRIÇÕES
III.I A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e tácita aceitação das
condições do processo seletivo, tais como se acham definidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
III.II O período de inscrição será de 14/09/2015 até 13/11/2015.
III.III As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por procuração simples
com firma reconhecida em Cartório, na Secretaria do Campus Nova Friburgo do
CEFET/RJ - Av. Governador Roberto Silveira 1900, Prado, Nova Friburgo/RJ, CEP 28635000, das 09:00 horas às 12:00 horas e de 14: 00às 18:00horas(horário de Brasília), de
2ª a 6ª feira, exceto feriados.
III.IV No ato da inscrição o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar:
a) ficha de inscrição, devidamente preenchida, cujo modelo pode ser encontrado no
Anexo II deste Edital;
b) 3 (três) fotos 3x4 recentes, iguais e não digitalizadas;
c) original e cópia de documento de Identidade;
d) original e cópia do CPF;
e) comprovante original da titulação exigida no item I.I acompanhado de cópia (frente
e verso)ou declaração original com data de colação de grau anterior à data da
matrícula do curso;
f) original e cópia do histórico escolar do curso superior;
g) Curriculum vitae, confeccionado de acordo com o modelo que consta no anexo III
deste Edital, acompanhado das respectivas cópias dos documentos que comprovem a
formação e a experiência mencionadas no curriculum vitae;

