
 

  

 

 

 

ADITAMENTO 1 AO 

EDITAL 2022 CURSO APROVARJ 

 

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 item 1.4, que passa a ter a 

seguinte redação 

 

1.4  As inscrições para o curso AprovaRJ estarão abertas no período de 06 a 25 de julho de 2022 às 

23h59min. Para que seja analisado seu pedido de inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte 

forma: 

 

 

ADITAMENTO 2 AO 

EDITAL 2022 CURSO APROVARJ 

 

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 item 5 – DO CURSO, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

 

5. – DO CURSO  

As instruções de acesso à sala de aula virtual estão disponíveis na página do curso no site 

https://www.cecierj.edu.br/extensao; a sala de aula virtual será habilitada apenas no início do 

período letivo. 

O curso AprovaRJ é organizado em dois módulos com duração de 24 semanas. O módulo I contempla 

as áreas gerais dos concursos e o módulo II aborda a parte específica de cada concurso. 
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ADITAMENTO 3 AO 

EDITAL 2022 CURSO APROVARJ 

 

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 item 7 – DO CALENDÁRIO, 

que passa a ter a seguinte redação: 

 

 

Cabe ao candidato ficar atento ao calendário para não perder as etapas do processo. As datas 

poderão ser alteradas a qualquer momento por determinação da coordenação de ensino. 

ETAPAS DATAS 

Inscrição on-line e envio da documentação 
06/07/2022, a partir de 9h, até 

às 23h59min de 25/07/2022 

Divulgação do resultado da análise da documentação, na 

página https://www.cecierj.edu.br/extensao 

08/08/2022 a partir das 09h 

Interposição de recursos (ver regras no item 4) 
08/08/2022, a partir de 09h até 

às 16h 

Divulgação das respostas aos recursos 09/08/2022 a partir das 14h 

Divulgação da relação com o número único dos candidatos 

aptos ao sorteio 

09/08/2022 a partir das 16h 

Sorteio público  10/08/2022 a partir de 20h no 

Site da Loteria Federal 

Divulgação dos resultados 15/08/2022 a partir das 16h 

Início das aulas 22/08/2022 

  

https://www.cecierj.edu.br/extensao

