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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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a. Campus Alvorada (a descrição das vagas está após a tabela)  

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de 

Jovens e 
Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 
Cuidados de 
Idosos 

 Noite 6 40 1 1 2 6 1 1 2 6 18 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Cuidados de Idosos (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com 
oferta de 40 vagas através de vagas para palestra e entrevistas e estão assim distribuídas: 
● Cota 1 (Acesso Universal): 18 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): 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): 2 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): 6 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 6 
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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b. Campus Canoas (a descrição das vagas está após a tabela)   

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 
Comércio 

 Noite 6 30 1 1 1 5 1 1 1 4 13 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Comércio  (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com oferta de 30 
vagas através de palestra e entrevistas e estão assim distribuídas: 
● Cota 1 (Acesso Universal): 13 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): 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): 5 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): 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: 4 
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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c. Campus Caxias do Sul (a descrição das vagas está após a tabela)     

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 40 1 1 2 6 1 1 2 6 18 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 
40 vagas através de palestra e entrevista e estão assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 18 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): 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): 2 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): 6 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 6 
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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d. Campus Porto Alegre (a descrição das vagas está após a tabela)      

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 1 2 5 1 1 2 5 15 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 vagas palestra e entrevista e estão assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 15 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): 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): 2 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): 5 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 5 
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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e. Campus Restinga (a descrição das vagas está após a tabela)   

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens e 

Adultos 

Turnos 

D
u

ra
çã

o
 e

m
 S

em
es

tr
es

 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 Comércio  Noite 6 36 1 1 2 5 1 1 2 5 16 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Comércio (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com oferta de 36 
vagas através de vagas palestra e entrevista e estão assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 16 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): 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): 2 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): 5 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 5 
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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f. Campus Rolante (a descrição das vagas está após a tabela) 

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 
Cuidados de Idosos 

 Noite 6 40 1 1 2 6 1 1 2 6 18 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Cuidados de Idosos (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com 
oferta de 40 vagas através de vagas para palestra e entrevistas e estão assim distribuídas: 
● Cota 1 (Acesso Universal): 18 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): 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): 2 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): 6 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 6 
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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g. Campus Sertão (a descrição das vagas está após a tabela)  

Curso Técnico 
Integrado à 

Modalidade de 
Educação de Jovens 

e Adultos 

Turnos 
D

u
ra

çã
o

 e
m

 S
em

es
tr

es
 

To
ta

l d
e 

V
ag

as
 

Vagas Palestra e Entrevista 

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 
Comércio 

 Noite 6 35 1 1 2 5 1 1 2 5 15 2 

 
Descrição da tabela: 
Técnico em Comércio (Curso Técnico Integrado à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos): turno noite, 6 semestres, com oferta de 35 
vagas através de vagas palestra e entrevista e estão assim distribuídas:  
● Cota 1 (Acesso Universal): 15 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): 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): 2 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): 5 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): 1 vaga;  

● Cota 8 (Pessoa com Deficiência, que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda): 2 
vagas;  

● Cota 9 (Candidata/Candidato que tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, independente de renda: 5 
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. 

  


