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CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATAS LOCAL/HORÁRIO 

Período de Isenção de Taxa de Inscrição, Inscrição 

para o Sistema de Cotas e Envio da documentação 

comprobatória 

01/11/2015 

a 

13/11/2015 

Pela Internet www.faetec.rj.gov.br e diretamente na FBR: 

http://concursos.biorio.org.br inclusive finais de semana. 

Pelos correios: enviar toda documentação comprobatória, conforme edital, 

por SEDEX ou carta registrada para o endereço da FBR – Av. Carlos 

Chagas Filho, 791 – Ilha do Fundão – RJ – CEP 21.941-904. 

Polos FAETEC Digital (Anexo IV), somente dias úteis, das 10h00 até as 

17h00. Os Polos FAETEC Digital serão utilizados apenas para uso dos 

recursos computacionais. 

Período de Inscrição Inicial 

01/11/2015 

a 

29/11/2015 

Pela Internet www.faetec.rj.gov.br e diretamente na FBR: 

http://concursos.biorio.org.br inclusive finais de semana. 

Polos FAETEC Digital (Anexo IV), somente dias úteis, das 10h00 até as 

17h00. Os Polos FAETEC Digital serão utilizados apenas e para uso dos 

recursos computacionais. 

Data limite para pagamento do boleto da taxa de 

inscrição 

Até o dia 

 30/11/2015 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br 

Envio de documentação para o Atendimento Especial 

para participação na prova 

Até dia 

13/11/2015 

Pelos correios: enviar toda documentação comprobatória, conforme edital, 

por SEDEX ou carta registrada para o endereço da FBR – Av. Carlos 

Chagas Filho, 791 – Ilha do Fundão – RJ – CEP 21.941-904. 

Resultado Preliminar do Pedido de Isenção de Taxa e 

Sistema de Cotas 
22/11/2015 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Recursos contra o Resultado Preliminar do Pedido de 

Isenção de Taxa e Sistema de Cotas 

23/11/2015 

e 

24/11/2015 

Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Resultado Final do Pedido de Isenção de Taxa e 

Sistema de Cotas 
25/11/2015 

Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Período de correção dos dados informados na inscrição 
Até o dia 

30/11/2015 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Resultado Final da Homologação das Inscrições. 04/12/2015 

Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, inclusive finais de 

semana. 

Disponibilização do CCE – Cartão de Convocação 

para a Etapa de Prova Objetiva,  onde será 

divulgado o local de realização de provas 

A partir de 

07/12/2015 

Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Realização das Provas Objetivas 13/12/2015 Das 13h00min às 17h00 (Chegar com uma hora de antecedência) 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 14/12/2015 
Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Divulgação dos exemplares da prova objetiva e 

Imagem dos Cartões Respostas 

17/12/2015 

 

Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Recursos contra as questões objetivas do gabarito 

preliminar 

18/12/2015 

e 

19/12/2015 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br 

Publicação da decisão de recursos interpostos contra as 

questões objetivas do gabarito preliminar 
22/12/2015 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva 05/01/2016 
Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Divulgação do Resultado Preliminar das Notas da 

Prova Objetiva 
08/01/2016 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Recursos contra o Resultado Preliminar das Notas da 

Prova Objetiva 

09/01/2016 

e 

10/01/2016 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br 

Publicação da decisão de recursos interpostos contra a 

Relação Geral de Notas nas provas objetivas.  
13/01/2016 

Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fundação de Apoio a Escola Técnica 
 

2 

 

Divulgação do Resultado Final 13/01/2016 
Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br 

Período de matrícula dos candidatos aprovados e 

classificados dentro das vagas. 

OBS: IMPRIMIR FICHA DE MATRÍCULA 

18/01/2016 

a 

22/01/2016 

Das 10h00 às 20h00 - Na unidade de ensino em que está aprovado para 

estudar.  

Divulgação da 1ª Reclassificação 27/01/2016 
Por meio da Internet no link existente da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Matrícula dos candidatos classificados na 1ª 

Reclassificação 

28/01/2016 

e 

29/01/2016 

Das 10h00 às 20h00 - Na unidade de ensino em que está aprovado para 

estudar.  

Divulgação da 2ª Reclassificação 03/02/2016 
Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Matrícula dos candidatos classificados na 2ª 

Reclassificação 

04/02/2016 

e 

05/02/2016 

Das 10h00 às 20h00 - Na unidade de ensino em que está aprovado para 

estudar.  

Divulgação da 3ª Reclassificação 16/02/2016 
Por meio da Internet no link existente  da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br 

ou diretamente na FBR: http://concursos.biorio.org.br, a partir das 14h. 

Matrícula dos candidatos classificados na 3ª 

Reclassificação 

17/02/2016 

e 

18/02/2016 

Das 10h00 às 20h00 - Na unidade de ensino em que está aprovado para 

estudar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


