
                                                                                                                                                  
EDITAL Nº. 004/2011 – FEVRE  

 
                                                   TERMO ADITIVO 001/2011 

 

 O DIRETOR PRESIDENTE da Fundação Educacional de Volta Redonda no uso de suas 
atribuições legais, torna público que o Edital Nº. 004/2011 do Processo Seletivo para 
preenchimento de vagas relativas ao Curso Técnico em Vendas sofre alterações nos itens relativos 
às Inscrições e à Prova, passando a vigorar com as alterações  estabelecidas no presente TERMO 
ADITIVO.  
 
1. Das Inscrições 
 
 O item 2. do edital do Processo Seletivo para ingresso no Curso Técnico em Vendas que trata do 
prazo das inscrições, sofre alterações e passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 As inscrições do Processo Seletivo para o curso Técnico em Vendas serão realizadas através da 
Ficha de Inscrição disponível na Internet no período de 04/07 até o dia 02 de agosto de 2011.   
 A Ficha de Inscrição de inscrição está disponível no site www.portalvr.com/concursopúblico 
desde as 15 horas do dia 04/ 07/2011. 
 Para que a inscrição seja validada, o candidato deverá imprimir e preencher, corretamente, todos 
os campos da Ficha de Inscrição, colar 01 foto, juntar cópia da identidade e entregar na FEVRE, 
situada à Rua 154, Nº. 783- Bairro Laranjal (Colégio Getúlio Vargas), de 08 às 17horas (dias úteis) 
durante o período previsto para inscrição (04/07 a 02/08/2011).  
 O candidato portador de deficiência deverá informar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência e 
a sua necessidade de atendimento especial. (Prova ampliada e o tamanho da fonte, Ledor  ou 
intérprete de sinais -Libras). 
 Poderá participar do Processo Seletivo qualquer aluno que esteja cursando o 3º ano ou que 
tenha concluído Ensino Médio.  

             1.1.6.   O comprovante informando o local, dia e horário da prova será entregue ao candidato                     
no ato da validação da inscrição . 

 
2.     DA PROVA  DO PROCESSO SELETIVO:                                          
 

2.1. A data da Prova também sofre alteração decorrente da prorrogação do prazo de 
inscrição. 

 
2.1.1.  A Prova será  realizada  no  dia 06/08/11,  às 14 horas,  no   local  estabelecido no 

comprovante de inscrição.  
 

2.1.2.  O  resultado  da  classificação,  o  período  da  matrícula  e  a documentação  
exigida  serão divulgados, no dia 12/08/11, a partir das 17 horas, no site: 
www.portalvr.com/concursopublico.  

 
3.        Os demais itens do Edital permanecem inalterados 

 
Volta Redonda, 19 de julho de 2011. 
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