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ANEXO I  

QUADRO DE VAGAS 
 

LEGENDA PARA OS QUADROS DE VAGAS:   
C1: Acesso Universal 
C2: Pessoa com Deficiência (PcD) que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em 
escola pública, autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou 
indígena (PPI), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 
C3: Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública, autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena 
(PPI), com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 
C4: Pessoa com Deficiência (PcD) que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em 
escola pública, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 
C5: Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 
C6: Pessoa com Deficiência (PcD) que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em 
escola pública, autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou 
indígena (PPI), independente de renda. 
C7: Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública, autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena 
(PPI), independente de renda. 
C8: Pessoa com Deficiência (PcD), que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em 
escola pública, independente de renda. 
C9: Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola 
pública, independente de renda. 
C10: Acesso Universal e Reserva de Vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) independente de 
ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública. 
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Campus Porto Alegre – A descrição da tabela encontra-se ao final da mesma.  

Curso Técnico Integrado à 
Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos 
Turnos 
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Vagas Sorteio Público 

Reserva Ensino Público 

C1 C10 
Renda igual ou inferior a 

1,5 salários mínimos 

Renda superior a 
1,5 salários 

mínimos 

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Técnico em Administração  Noite 6 35 1 2 3 8 1 2 3 8 5 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Administração (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com oferta de 
35 vagas através de sorteio público assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 5 vagas;  
● Cota 2 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 

autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo): 1 vaga;  

● Cota 3 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo): 2 vagas;  

● Cota 4 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo): 3 vagas;  

● Cota 5 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo): 8 vagas;  

● Cota 6 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, independente de renda): 1 vaga;  

● Cota 7 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, independente de renda): 2 vagas;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 3 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 8 
vagas;  

● Cota 10 (Acesso Universal e Reserva de Vagas para Pessoa com Deficiência independente de ter cursado integralmente o Ensino 
Fundamental em escola pública): 2 vagas. 
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Campus Restinga – A descrição da tabela encontra-se ao final da mesma. 

Curso Técnico Integrado à 
Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos 
Turnos 
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Vagas Sorteio Público 

Reserva Ensino Público 

C1 C10 
Renda igual ou inferior 
a 1,5 salários mínimos 

Renda superior a 
1,5 salários 

mínimos 

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Técnico em Agroecologia  Noite 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Observação: Os candidatos para as cotas que na planilha acima apresentam nº de vagas igual a zero, podem se inscrever normalmente 
nessas cotas, se assim o desejarem. Devido a migração de vagas, as vagas não preenchidas em alguma cota poderão migrar e poderá, 
quando da classificação, haver vagas para as cotas que aparecem com zero. 
Descrição da tabela: 
 
Descrição da tabela: 
Técnico em Agroecologia (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com oferta de 
9 vagas através de sorteio público assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 1 vaga;  
● Cota 2 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 

autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo): 1 vaga;  

● Cota 3 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo): 1 vaga;  

● Cota 4 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, com renda familiar bruta 
per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo): 1 vaga;  

● Cota 5 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo): 1 vaga;  

● Cota 6 (Pessoa com Deficiência que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, independente de renda): 1 vaga;  

● Cota 7 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, 
autodeclarada/autodeclarado negra/negro (preta/preto, parda/pardo) ou indígena, independente de renda): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 1 
vaga;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 1 
vaga;  

  


