Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC
Concurso Público para Provimento de Vagas em Cargos do Quadro de Pessoal Permanente – Edital
no 001/2019

Divulgação do “Resultado do Julgamento do Recurso contra o Resultado Preliminar
do Resultado Final do Concurso”
Alterações realizadas no “Resultado final preliminar” divulgado em 23/10/2020
Divulgação do “Resultado final do Concurso”

1. Encontra-se disponível, a partir das 9h do dia 11/11/2020, na ÁREA DO CANDIDATO, o
“Resultado do Julgamento do Recurso contra o Resultado Preliminar do Resultado Final do
Concurso”.
Para verificar se o recurso foi “Deferido” ou “Indeferido”, o candidato deverá acessar a ÁREA DO
CANDIDATO, clicar em RECURSOS e clicar no recurso desejado.
O candidato deverá verificar, na inscrição desejada, a coluna “Situação” e identificar se o seu recurso
foi “Deferido” ou “Indeferido”. O candidato poderá clicar em “Detalhes” para verificar os “Detalhes do
Recurso”, inclusive a resposta dada para o recurso caso este tenha sido “Indeferido”.
2. Alterações realizadas no “Resultado final preliminar” divulgado em 23/10/2020
– Não foram aplicados os últimos critérios de desempate definidos no item 15 do Edital.
No subitem 15.3 NÃO foi considerado o 3º critério de desempate: “3o) maior idade”.
No subitem 15.4 NÃO foi considerado o 4º critério de desempate: “4o) maior idade dentre os de idade
inferior a 60 (sessenta) anos”.
No subitem 15.5 NÃO foi considerado o 3º critério de desempate: “3o) maior idade”.
No subitem 15.6 NÃO foi considerado o 4º critério de desempate: “4o) maior idade dentre os de idade
inferior a 60 (sessenta) anos”.
O erro foi corrigido.
- Incluímos a coluna “NASCIMENTO” em todos os relatórios contendo a data de nascimento do
candidato.
- Passamos a informar o “RESULTADO” do candidato no relatório referente às vagas de ampla
concorrência considerando o resultado na concorrência para as vagas de ampla concorrência.
– Passamos a informar o “RESULTADO MODALIDADE” do candidato no relatório referente à cada
modalidade (“Vagas Reservadas aos Candidatos com Hipossuficiência Econômica”, “Vagas

Reservadas aos Candidatos Negros e Índios” e “Vagas reservadas às Pessoas com Deficiência –
PcD) considerando o resultado na concorrência para as vagas referentes à cada modalidade ou o
resultado da concorrência para as vagas de ampla concorrência (quando o candidato foi classificado
dentro do número de vagas de ampla concorrência).
– Passamos a apresentar os candidatos que, em função do disposto no subitem 16.2.2 do Edital
(abaixo), tiveram seu resultado final no concurso como “Reprovado”.
16.2.1. Os candidatos classificados em até 10 (dez) vezes o número de vagas de cada cargo/região e cargo/área do
conhecimento/região, considerando-se os empates na última posição, com base nas relações produzidas no subitem 15.2
deste Edital, serão considerados aprovados no Concurso Público.
16.2.2. Os candidatos que não atenderem aos critérios estabelecidos no subitem 16.2.1 deste Edital, ainda que façam
parte do resultado final, estarão automaticamente reprovados no Concurso Público.

– A coluna “ATTAB4” do “Resultado final preliminar”, contendo a nota da avaliação de títulos para os
cargos de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR FAETEC - GESTÃO E NEGÓCIOS ADMINISTRAÇÃO - 40H - REGIÃO CENTRO - SUL FLUMINENSE, PROFESSOR DE ENSINO
SUPERIOR FAETEC - GESTÃO E NEGÓCIOS - ADMINISTRAÇÃO - 40H - REGIÃO
METROPOLITANA e PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR FAETEC - INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - INFORMÁTICA - BANCO DE DADOS - 40H - REGIÃO METROPOLITANA, estava
apresentando a nota errada, fazendo com que o cálculo da nota final (coluna “NOTA FINAL”) fosse
realizado de forma errada.
O erro foi corrigido.
3. Encontram-se disponíveis, na página do concurso, em Publicações, a partir das 9h do dia
11/11/2020:
Resultado Final do Concurso – Vagas de Ampla Concorrência
Resultado Final do Concurso – Vagas Reservadas para Candidatos com Hipossuficiência Econômica
Resultado Final do Concurso – Vagas Reservadas para Candidatos Negros e Índios
Resultado Final do Concurso – Vagas Reservadas para Pessoas com Deficiência – PcD
A publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do Resultado Final do Concurso e da
Homologação do Resultado Final do Concurso serão informadas na página do concurso, em
Publicações.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020
Instituto Acesso

