
                                                                         

 

 

NOVAS VAGAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

EJA-MANGUINHOS  

(Espaço físico da RedeCCAP) 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos da EPSJV (EJA-Manguinhos) compreende dois 

espaços de atuação: 

 

� espaço físico da Rede CCAP, em Vila Turismo, no interior do Complexo de Favelas 

de Manguinhos;  

� espaço físico da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), no campus 

da Fiocruz.  

 

Os dois espaços oferecem turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, de 

segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. 

 

A partir deste mês, serão abertas novas vagas para duas turmas no espaço da 

RedeCCAP: uma de Séries Finais do Ensino Fundamental e outra de Ensino Médio. Os 

interessados a participarem do Processo Seletivo poderão se inscrever no período de 01/07 a 

10/07. 

 

Confira as informações importantes: 

 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 

Secretaria da RedeCCAP 

Rua Luiz Gregório de Sá, 46, Vila Turismo / Manguinhos.       

Maiores informações: 2281-6430 (a partir das 16h) 

 

 



 

 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

01/07 a 10/07 

Secretaria da RedeCCAP 

17h às 21h30min 

 

Período de Inscrições 

(Documentos necessários: RG e CPF) 

 

15/07 

RedeCCAP 

19h às 21h 

 

 

1ª etapa do Processo Seletivo 

(Reunião de Apresentação da EJA-Manguinhos) 

Importante: O candidato que não comparecer a esta 

etapa será eliminado do processo seletivo. 

 

16/07 e 17/07 

RedeCCAP 

18h às 21h30min 

 

 

2ª etapa do Processo Seletivo 

(Reunião de Apresentação do Candidato) 

Importante: O candidato que não comparecer a esta 

etapa será eliminado do processo seletivo. 

 

18/07 

RedeCCAP 

19h às 20h 

 

3ª etapa do Processo Seletivo 

(Sorteio) 

 

19/07 

a partir das 14h 

 

Divulgação do Resultado final do Processo Seletivo 

(Disponível no site www.epsjv.fiocruz.br e  

na secretaria da RedeCCAP) 

 

29/07 a 02/08 

Secretaria da RedeCCAP 

17h às 21h30min 

 

Período de Matrícula 

O candidato deverá apresentar obrigatoriamente: três fotos 
3x4; original e cópia dos documentos Certidão de Nascimento 
ou Casamento, RG, CPF, Comprovante de Residência, 
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino 
Fundamental. 
 
Importante: O candidato que não comparecer a esta 

etapa será eliminado do processo seletivo. 
 

12/08 

 

1ª chamada dos candidatos da lista de espera 

(em caso de desistência) 



 

19/08 

 

 

2ª chamada dos candidatos da lista de espera 

(em caso de desistência) 

 

26/08 

 

3ª chamada dos candidatos da lista de espera 

(em caso de desistência) 

 

 

 

Leia atentamente as etapas do Processo Seletivo: 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

1ª etapa do Processo Seletivo 

Reunião de Apresentação da EJA-Manguinhos 

 

15/07/2013, das 19h às 21h 

Local: RedeCCAP 

 

 

A Reunião de Apresentação do Curso terá por objetivo levar aos candidatos 

informações gerais sobre a EJA-Manguinhos: proposta pedagógica, organização 

estrutural, duração, disciplinas que a compõem, avaliação, certificação etc.  

 

Ao final da apresentação, o candidato presente deverá declarar se pretende participar 

das próximas etapas do Processo Seletivo. Neste momento, serão informados a data e o 

horário que cada candidato deverá comparecer para a 2ª etapa (16/07 ou 17/07, entre 

18h e 21h30min). 

 

 

Caso o candidato não compareça a esta Reunião de Apresentação, será 

considerado desistente, e, portanto, eliminado do restante do Processo Seletivo. 

 

 



2ª etapa do Processo Seletivo 

Reunião de Apresentação do Candidato  

 

16/07/2013 e 17/07/2013, das 18h às 21h30min 

Local: RedeCCAP 

 

Os candidatos que tiverem participado da 1ª etapa do Processo Seletivo no dia 

15/07/2012 e manifestado interesse em participar das próximas etapas deverão 

participar da Reunião de Apresentação do Candidato. Esta reunião terá a função de 

registrar informações gerais dos candidatos. 

 

Caso o candidato não compareça a esta Reunião de Apresentação, será 

considerado desistente, e, portanto, eliminado do restante do Processo Seletivo. 

 

3ª etapa do Processo Seletivo 

Sorteio Público 

 

18/07/2013, das 19h às 20h 

Local: RedeCCAP 

 

A EJA-Manguinhos utilizará o Sorteio Público como critério definidor dos aprovados e 

da lista de espera. Todos os candidatos que tiverem participado das duas primeiras 

etapas do Processo Seletivo participarão do Sorteio. A presença do candidato no sorteio 

não será obrigatória. 

 

IMPORTANTE: Os candidatos que participarem deste processo seletivo até o final e 

não forem sorteados para as primeiras 25 vagas da turma farão parte da lista de espera 

até que novas vagas sejam abertas.  

 

QUADRO DE VAGAS 

 
Ensino Fundamental 

Séries finais 

 

25 vagas 

 
Ensino Médio 

 

 

25 vagas 


