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Edital Complementar II do Edital 006/2022/COGRA. 

 

Tem como objetivo preencher vagas ociosas do Edital 006/2022/COGRA. 

1. Quem tem direito? 

Apenas alunos inscritos no Edital 006/2022/COGRA, que preencheram os seguintes requisitos:  

▪ Alunos regularmente matriculados (Estudante matriculado efetivo é aquele que realizou sua matrícula 

formal de acordo com as normas da instituição, e que estejam cursando pelo menos uma disciplina 

no final do período letivo de acordo com o regime de atividade do curso (semestre ou ano) letivo. 

Incluem-se, também, estudantes que estão fazendo somente o projeto final, monografia ou trabalho 

de campo.) 

▪ Ter ingressado no curso de vínculo atual através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). 

▪ Apresentar o Histórico Escolar atualizado, ou seja, do semestre anterior 2022.1. 

▪ Ter o mínimo de 60 (sessenta) créditos cursados e integralizados no ato da inscrição. 

▪ Mantém-se os critérios de inexigibilidade do Edital 006/2022/COGRA. 

 

2. Quando fazer a solicitação? 

Do dia 09 de setembro/2022, após o site do Cefet/RJ publicar a lista dos alunos aptos para matrícula, até o dia 

12 de setembro/2022.  

 

3. Como fazer a solicitação? 

Através do link http://www.cefet-rj.br/attachments/article/7185/Requerimento_TI-COGRA.pdf 

O REQUERIMENTO COGRA, também pode ser recolhido na COGRA ou na DIREN – Unidade Maracanã. 

 

4. O que solicitar? 

O aluno deverá simplesmente escrever na solicitação: 

Curso para o qual deseja tentar a vaga e sua respectiva Unidade. 

 

5. Como será feita a seleção?  

A seleção será feita apenas para as vagas ociosas, ou seja, aquelas que não tiveram candidatos inscritos 

classificados, nem esperando reclassificação. 

 

6. Quais os critérios classificatórios? 

▪ Ter CRA igual ou superior ao exigido pelo curso solicitado. 

▪ A classificação se dará do aluno com maior CRA para o de menor CRA. 

▪ Estar dentro do número de vagas oferecidos pelo curso após a classificação do grupo de requerimento. 
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