
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

 Edital Nº 006/2021 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da Escola Agrícola de 
Jundiaí (EAJ), torna público o Processo Seletivo para complementação de vagas não 
preenchidas pelo Edital 01/2021(COMPERVE) para os cursos Técnicos Subsequentes em 
Agroindústria, Agropecuária e Aquicultura, de acordo com as condições definidas neste 
Edital.  

I - DAS VAGAS  

 

1.1 Serão oferecidas 70 (setenta) vagas para os Cursos Técnicos na modalidade Subsequente, 

correspondente à entrada no 1º semestre de 2021, conforme descrito no quadro abaixo 

disposto:  
 

Público-alvo (requisitos mínimos) Cursos Vagas 

Alunos(as) que concluíram o ensino 
médio e que já possuam certificado 

e/ou histórico escolar ou declaração de 
conclusão de curso. 

Técnico em Agroindústria 20 

Técnico em Agropecuária 20 

Técnico em Aquicultura 30 

 

II - DAS INSCRIÇÕES  

 
2.1 As inscrições terão início às 14 horas no dia 1º de junho, através do preenchimento do 
formulário de inscrição disponível no link http://comperve.ufrn.br/, e será finalizada às 
23h59min do dia 06 de junho de 2021.  
2.1.1. O(A) candidato(a) deverá indicar, no formulário de inscrição, a edição do Exame 
Nacional de Ensino Médio – ENEM, no período de 2016 a 2020, que desejar utilizar nesta 
seleção, conforme o item 3.1. 

2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

2.3. Cada candidato(a) terá direito apenas a uma inscrição. 
2.3.1. Caso o(a) candidato(a) inscreva-se mais de uma vez, para cursos iguais e/ou 
diferentes, será considerada somente a última inscrição efetivada. 
2.4 A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação total e incondicional das 
disposições, normas e instruções constantes neste Edital. 
2.5 Todas as informações prestadas pelo(a) candidato(a), ao inscrever-se no Processo 
Seletivo, serão de sua inteira responsabilidade. 
2.6 O(A) candidato(a) inscrito(a) por outrem assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que seu 
representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição. 
2.7 Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo o(a) candidato(a) 
que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.  
  

III - DA SELEÇÃO 

  

3.1 A seleção será realizada por meio de análise de desempenho na prova objetiva e redação, 

conforme descritas no documento do Exame Nacional do Ensino Médio no período de 2016 

a 2020. 

http://comperve.ufrn.br/
http://comperve.ufrn.br/


3.2. Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente da média das notas 
obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM  na edição indicada pelo(a) 
candidato(a). 
3.3. Será eliminado(a) do processo seletivo o(a) candidato(a) que não possuir notas, ou tiver 
sido ausente, na edição do ENEM  indicada no ato da inscrição. 

IV - DA RESERVA DE VAGAS 

4.1 As vagas reservadas em função da implantação do Sistema de Reserva de Vagas serão 

preenchidas de acordo com o quantitativo informado no Anexo I deste edital e segundo a 

ordem de classificação conforme a disposição decrescente das Notas Finais dos(as) 

candidatos(as) dentro de cada um dos grupos de inscritos especificados no quadro a seguir: 

GRUPO REQUISITOS 

L1 Candidato(a) egresso(a) de escola pública, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. 

L2 Candidato(a) egresso(a) de escola pública, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, autodeclarado preto, pardo 

ou indígena 

L5 Candidato(a) egresso(a) de escola pública. 

L6 Candidato(a) egresso(a) de escola pública, autodeclarado(a) preto(a), 

pardo(a) ou indígena. 

L9 Candidato(a) egresso(a) de escola pública; com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos; autodeclarado(a) pessoa com 

deficiência. 

L10 Candidato(a) egresso(a) de escola pública; com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimos; autodeclarado(a) preto(a), 

pardo(a) ou indígena; autodeclarado(a) pessoa com deficiência. 

L13 Candidato(a) egresso(a) de escola pública; autodeclarado(a) pessoa com 

deficiência. 

L14 Candidato(a) egresso(a) de escola pública; autodeclarado(a) preto(a), 

pardo(a) ou indígena; autodeclarado(a) pessoa com deficiência. 

AC Ampla Concorrência. 



 4.2. No caso de não preenchimento das vagas de um determinado grupo de cotas com os(as) 

candidatos(as) desse grupo, as vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo a seguinte 

ordem: 

4.2.1. Vagas remanescentes do Grupo L1: 

a) Por candidatos(as) do Grupo L9; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.2. Vagas remanescentes do Grupo L2: 

a) Por candidatos(as) do Grupo L10; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.3.Vagas remanescentes do Grupo L5: 

a) Por candidatos(as) do Grupo L13; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.4. Vagas remanescentes do Grupo L6: 

a) Por candidatos(as) do Grupo L14; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.5. Vagas remanescentes do Grupo L9: 

a) Por candidatos(as) do Grupo L1; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.6. Vagas remanescente do Grupo L10: 

a) Por candidatos do Grupo L2; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.7. Vagas remanescentes do Grupo L13: 

a) Por candidatos do Grupo L5; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 



c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L14; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L6; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência. 

4.2.8. Vagas remanescentes do Grupo L14: 

a) Por candidatos do Grupo L6; 

b) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L10; 

c) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L2; 

d) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L9; 

e) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L1; 

f) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L13; 

g) Restando vagas, por candidatos(as) do Grupo L5; 

h) Restando vagas, por candidatos(as) da Ampla Concorrência 

  

4.3 Os(As) candidatos(as) que optarem por concorrer às vagas destinadas ao Sistema de 

Reserva de Vagas e que não forem selecionados(as), terão assegurado o direito de concorrer 

às demais vagas. 

4.4 Não havendo o preenchimento completo das vagas reservadas pelo Sistema de Reserva 

de Vagas pelos(as) candidatos(as) dos Grupos L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14, as vagas 

remanescentes serão preenchidas por candidatos(as) não inscritos(as) nas reservas. 

4.5 Para efeito de apresentação dos resultados das Notas Finais, levar-se-á em conta o 

arredondamento para quatro casas decimais. 

4.6 Ocorrendo empate na Nota Final (NF) entre os(as) candidatos(as), serão utilizados os 

critérios desempate especificados abaixo. 

4.6.1 Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece o artigo 27 parágrafo único da 

Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

4.6.2 Persistindo o empate, será dada preferência, na ordem de prioridade a seguir, ao(à) 

candidato(a) que 

a) apresentar a maior média em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

b) menor renda familiar, de acordo com informação fornecida no Formulário de Inscrição a 

ser comprovada no ato de matrícula, em conformidade com a Lei 13.184, de 4 de novembro 

de 2015; 

c) tiver maior idade. 

4.7 Não é permitido solicitar mudança de grupo ou desistência de ação afirmativa após a 

inscrição, cabendo exclusivamente ao(à) candidato(a) analisar, com extrema atenção, os 

requisitos e documentos exigidos para cada modalidade de concorrência e verificar a opção 

em que se enquadra. 

4.8 Perderá o direito à vaga o(a) candidato(a) que se declarar beneficiário(a) de uma 

determinada ação afirmativa e que não conseguir apresentar a comprovação necessária no 

momento da matrícula, mesmo que a nota obtida seja suficiente para que o(a) candidato(a) 

consiga aprovação em outro grupo de concorrência. 

 

V - ESCOLA PÚBLICA 

 

5.1 Para efeito de aplicação da ação afirmativa definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 

13.409/2016 (Leis de Cotas), referente ao critério de escola pública, só poderão concorrer a 

uma das vagas reservadas para egressos de escola pública, o(a) candidato(a) que atenda a 

todos os seguintes requisitos: 

I. Ter cursado integralmente às três séries do ensino médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), e apresentar 

a comprovação (histórico escolar) correspondente a todos os anos cursados; 

II. não ter cursado, em nenhum momento, parte do ensino médio em escola que não seja 

pública, mesmo que não tenha chegado a concluir ou ser aprovado(a) em nenhuma série ou 

ano letivo nessa escola, ou que tenha cursado novamente a mesma série ou ano letivo em 

escola pública; e 

III. Ter diploma – ou equivalente – de conclusão do ensino médio, emitido por escola 

pública ou expedido mediante realização do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 

5.2 São consideradas escolas públicas as instituições de ensino criadas ou incorporadas, 



mantidas e administradas pelo poder público brasileiro, da rede municipal, estadual ou 

federal, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

5.3 Não se enquadram como escolas públicas e, portanto, não permitem que seus egressos se 

beneficiem das vagas reservadas pelas Leis de Cotas, as instituições: 

I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo 

gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; 

II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor 

privado; 

III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; ou 

IV. que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do item 3.2.1 deste 

edital. 

 

VI - RENDA 

 

6.1 Para efeito de aplicação da ação afirmativa definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 

13.409/2016 (Leis de Cotas) referente ao critério de renda, só poderão concorrer a essas 

vagas reservadas os(as) candidatos(as) egressos de escola pública e que comprovarem a 

percepção de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo 

vigente per capita, apurada de acordo com o seguinte procedimento: 

I. calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que 

pertence o(a) candidato(a); 

II. calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados conforme o inciso I; e 

III. divide-se o valor apurado conforme o inciso II pelo número de pessoas que compõem o 

grupo familiar do(a) candidato(a). 

6.2 Para efeito de cálculo da renda familiar bruta mensal per capita, considera-se família 

como sendo a unidade nuclear composta por todas as pessoas que sejam moradoras em um 

mesmo domicílio e que satisfaçam um ou mais de um dos seguintes critérios: 

I. sejam parentes em até terceiro grau do(a) candidato(a); ou 

II. contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 

familiar. 

6.3 O domicílio a ser considerado na definição da composição da família é o local habitual 

de residência do(a) candidato(a) na data de inscrição no Processo Seletivo e não o local onde 

passará a residir após o eventual ingresso no curso. 

6.4 A média mensal dos rendimentos brutos da família será calculada levando-se em conta 3 

(três) meses consecutivos, compreendidos entre o período de fevereiro, março e abril/2021. 

6.5 A omissão de alguma renda recebida por qualquer membro da família, mesmo que 

recebida como doação ou rendimento informal ou eventual, caracteriza falsa declaração, 

sujeitando o(a) candidato(a) à perda da vaga e a sanções penais eventualmente cabíveis. 

6.6 No cálculo da soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família, 

devem ser incluídos, dentre outros, as seguintes rendas: 

I. salários (mensais, semanais, diários, etc.); 

II. ganhos de atividade rural ou extrativista; 

III. aposentadorias e pensões; 

IV. rendas resultantes do trabalho de profissionais liberais; 

V. rendas de locação ou arrendamento de bens móveis e imóveis; 

VI. comissões e gorjetas; 

VII. seguro desemprego; 

VIII. rendas de trabalho informal; e 

IX. doações regulares ou eventuais. 

6.7 Estão excluídos do cálculo de que trata o item 5.5 deste edital os valores recebidos pelas 

seguintes razões ou no âmbito dos seguintes programas: 

I. auxílios para alimentação e transporte; 

II. diárias e reembolsos de despesas; 

III. adiantamentos e antecipações; 

IV. estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

V. adicional de férias; 

VI. 13º salário; 

VII. indenizações de seguros, por danos materiais e morais ou por decisão judicial; 

VIII. programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

IX. programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

X. programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele 



unificados; XI. programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

XII. programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres; e 

XII. demais programas de transferência de renda, associados a políticas compensatórias ou 

programas sociais, implantados por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

6.8 Para efeito de determinação do limite de 1,5 (um e meio) salários mínimo de renda bruta 

média mensal per capita, será considerado o salário mínimo nacional vigente (R$1.045,00). 

6.9 Os documentos aceitos para comprovação de renda estão indicados nos incisos de I a VII 

a seguir, de acordo com a categoria do rendimento. É necessário apenas um dos tipos de 

documentos listados para cada uma das rendas recebidas pelo mesmo membro da família na 

mesma categoria. Caso um dos membros receba renda de mais de uma categoria ou de mais 

de uma fonte pagadora, deverá ser entregue um tipo de comprovante para cada renda 

distinta. I TRABALHADORES ASSALARIADOS 

a) contracheques de 3 (três) meses consecutivos, fevereiro, março e abril/2021; 

b) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano base 2020) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; 

c) carteira do Trabalho e Previdência Social registrada e atualizada, contendo as páginas de 

identificação e contrato de trabalho, ainda que em branco; 

d) comprovante de recolhimento da contribuição ao INSS por 3 (três) meses consecutivos,   

fevereiro, março e abril/2021, no caso de empregado doméstico; 

e) extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS de 3 (três) meses 

consecutivos,   fevereiro, março e abril/2021; ou 

f) extrato bancário de 3 (três) meses consecutivos,  outubro, novembro e dezembro de 2020, 

que comprove o recebimento da renda declarada. 

ATIVIDADE RURAL 

a) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano base 2020) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; 

b) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 2021 (ano base 2020) 

acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; 

c) quaisquer declarações tributárias do ano de 2021 (ano base 2020) referentes a pessoas 

jurídicas vinculadas ao candidato(a) ou a membros da família, quando for o caso; 

d) extrato bancário de 3 (três) meses consecutivos,  fevereiro, março e abril/2021, da pessoa 

física e das pessoas jurídicas vinculadas, que comprove o recebimento da renda declarada; 

e) notas fiscais de vendas de 3 (três) meses consecutivos,   fevereiro, março e abril/2021; ou 

f) documento oficial do sindicato que comprove o exercício da atividade rural, que será 

complementado com a declaração a ser preenchida e enviada quando no período de 

matrícula. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

a) extrato do pagamento de benefício de três meses consecutivos, fevereiro, março e 

abril/2021; 

b) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano base 2020) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; ou 

c) extrato bancário de três meses consecutivos, fevereiro, março e abril/2021, que comprove 

o recebimento da renda declarada. 

AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

a) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano base 2020) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; 

b) quaisquer declarações tributárias do ano de 2021 (ano base 2020) referentes a pessoas 

jurídicas vinculadas ao candidato(a) ou a membros da família, quando for o caso; 

 c) comprovante de recolhimento da contribuição ao INSS por 3 (três) meses consecutivos,   

fevereiro, março e abril/2021, compatíveis com a renda declarada; ou 

d) extrato bancário de 3 (três) meses consecutivos,  fevereiro, março e abril/2021, que 

comprove o recebimento da renda declarada; 

RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS 

a) declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 (ano base 2020) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil; 

b) extrato bancário de 3 (três) meses consecutivos,  fevereiro, março e abril/2021, que 

comprove o recebimento da renda declarada; 

c) contrato de locação ou arrendamento; ou 

d) recibos ou comprovantes de recebimentos de 3 (três) meses consecutivos, fevereiro, 

março e abril/2021. 



VI. DOAÇÕES 

a) extrato bancário correspondente ao ano de 2020, comprovando o recebimento da renda 

declarada, que será complementado com a declaração a ser preenchida no ato da matrícula; 

ou 

b) declaração assinada do responsável legal ou benfeitor sobre o valor da doação referente ao 

ano de 2020. 

RENDIMENTOS INFORMAIS 

a) extrato bancário de 3 (três) meses consecutivos,  fevereiro, março e abril/2021; 

b) declaração assinada do empregador ou contratante informe o valor da remuneração de 3 

(três) meses consecutivos,  fevereiro, março e abril/2021; ou 

c) declaração de que não existe nenhuma possibilidade de comprovação dos rendimentos 

recebidos, a ser assinada no ato da matrícula. 

6.10 Nos casos das comprovações listadas no inciso VI, alínea b e inciso VII, alíneas b e c, a 

análise do cumprimento ou não dos requisitos para caracterização do(a) candidato(a) como 

sendo de baixa renda será feita no momento da matrícula. 

6.11 Nos casos de rendimentos comprovados através da declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física ou Jurídica ou de outra declaração similar, de abrangência anual, a média 

mensal dos rendimentos brutos, referente a essa renda, será calculada através da divisão por 

12 (doze) ou por 13 (treze) do rendimento bruto anual declarado, conforme a análise de cada 

caso. 

6.12 Nos casos omissos, a análise do cumprimento ou não dos requisitos para caracterização 

do(a) candidato(a) como sendo de baixa renda será feita no momento da matrícula. 

 

VII - ÉTNICO-RACIAL 

 

7.1 Para efeito de aplicação da ação afirmativa definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 

13.409/2016 (Leis de Cotas) referente ao critério étnico-racial, só poderão preencher essas 

vagas reservadas os(as) candidatos(as) egressos(as) de escola pública e que se 

autodeclararem pretos(as), pardos(as) ou indígenas. Em caso de falsa declaração, o(a) 

candidato(a) se sujeitará à perda da vaga e às sanções penais eventualmente cabíveis. 

VIII - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

8.1 Para efeito de aplicação da ação afirmativa definida pelas Leis nº 12.711/2012 e nº 

13.409/2016 (Leis de Cotas) referente ao critério de pessoas com deficiência, só poderão 

preencher essas vagas reservadas os(as) candidatos(as) egressos(as) de escola pública e que 

comprovarem a condição de deficiência por meio da apresentação de documentação própria, 

a ser verificada por banca multidisciplinar, na presença do(a) candidato(a). Em caso de falsa 

declaração, o(a) candidato(a) se sujeitará à perda da vaga e às sanções penais eventualmente 

cabíveis. 

8.2 Da verificação de laudo e exame das pessoas com deficiência: 

8.2.1 A verificação do laudo e do exame, nos casos possíveis de comprovação mediante o 

exame, de todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados (classificados(as) dentro das vagas) que 

se inscreveram na ação afirmativa referente às pessoas com deficiência, será realizada em 

data e hora a ser publicada em edital próprio de matrícula, a ser divulgado após o resultado 

final desta seleção. 

8.3 O(A) candidato(a) que tenha se declarado como beneficiário(a) das vagas reservadas às 

pessoas com deficiência deverá apresentar, além da comprovação de que estudou em escola 

pública, os seguintes documentos: 

I. CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: 

Apresentar Laudo médico emitido nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021) 

que deverá ser assinado por profissional médico legalmente habilitado, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa 

da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM 

do médico que forneceu o atestado. 

II. CANDIDATOS(AS) SURDOS OU COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 

Apresentar Laudo médico que deverá ser assinado por profissional médico legalmente 

habilitado, contendo na descrição clínica o tipo e grau da perda auditiva, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem 

como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 



assinatura, especialização e CRM do médico que forneceu o atestado. 

Apresentar Exame de Audiometria, realizado nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio 

de 2021), no qual conste o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e número do 

conselho de classe do profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se 

acompanhada do laudo do profissional responsável. 

III. CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGOS OU COM BAIXA 

VISÃO): 

Apresentar Laudo médico que deverá ser assinado por um profissional médico legalmente 

habilitado, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem 

como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM do médico que forneceu o laudo. Apresentar Exame 

Oftalmológico em que conste a acuidade visual e a medida do campo visual nos casos que 

forem pertinentes, realizado nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021), como 

também o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM do profissional que 

realizou o exame. 

IV. CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

Apresentar Laudo médico emitido nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021) 

que deverá ser assinado por um profissional médico legalmente habilitado, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções do desenvolvimento 

afetadas, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome 

legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM do médico que forneceu o atestado. 

V. CANDIDATOS(AS) COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 

Apresentar Laudo médico emitido nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021) 

que deverá ser assinado por um profissional médico legalmente habilitado, contendo na 

descrição clínica as áreas e funções do desenvolvimento afetadas e as limitações impostas 

pelo Transtorno do Espectro Autista, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença (CID). Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM do médico que forneceu o atestado. 

VI. CANDIDATOS(AS) COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: 

Apresentar Laudos médicos emitidos nos últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021) 

que deverão ser assinados por profissionais médicos legalmente habilitados, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau das deficiências e as áreas e funções do desenvolvimento 

afetadas com expressa referência aos códigos correspondente da Classificação Internacional 

de Doença (CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve ainda conter o nome 

legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM dos médicos que forneceram os 

atestados. Apresentar Exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológico realizado nos 

últimos doze meses (maio de 2020 a maio de 2021) de acordo as deficiências apresentadas e 

seguindo os critérios já indicados anteriormente nas demais deficiências. 

 IX - DA AVALIAÇÃO 

9.1 A Pontuação Final (PF) de cada candidato(a) será calculada pela média das notas obtidas 

na edição do ENEM indicada pelo(a) candidato(a). 

9.1.1 O cálculo da Pontuação Final ocorrerá de acordo com a seguinte fórmula: 

 PF = (CN + CH + LCT + MT + R)/5 

Sendo: 

PF (Pontuação Final); 

CN (Nota da prova de Ciências da Natureza); 

CH (Nota da prova de Ciências Humanas); 

LCT (Nota da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias); 

MT (Nota da prova de Matemática e suas Tecnologias); 

R (Nota da Redação); 

9.2 O resultado do Processo Seletivo será classificatório/eliminatório, e as chamadas 

obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de 

acordo com o curso pela qual o(a) candidato(a) optou no ato da inscrição. 



 X - DA CLASSIFICAÇÃO 

 

10.1. O preenchimento das vagas ofertadas para os cursos técnicos na modalidade 

subsequente ao ensino médio para entrada 2021.1, será feito a partir da ordem decrescente da 

Pontuação Final, calculada conforme o item 9.1.1, em cada modalidade de concorrência 

(vagas gerais e cota específica) e serão convocados para preencher as vagas do primeiro 

semestre 2021 (2021.1). 

XI - DOS RESULTADOS 

 

11.1 Os resultados do certame serão divulgados no sítio da COMPERVE 

(www.comperve.ufrn.br) e na página oficial da EAJ (https://eaj.ufrn.br/) na data provável de 

09 de junho de 2021. 

  

XII - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

12.1. As convocações para preenchimento de vagas remanescentes (caso sejam necessárias) 

serão sempre divulgadas no sítio da COMPERVE (www.comperve.ufrn.br) e na página 

oficial da EAJ (https://eaj.ufrn.br/). 

12.2. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) fora do número de vagas (suplentes) deverão ficar 

atentos(as) às publicações futuras das novas listas que estarão disponíveis nos sites citados. 

12.3. Os(as) candidatos(as convocados(as) após o início do período letivo 2021.1 da Escola 

Agrícola de Jundiaí devem estar cientes que poderão ingressar nas turmas com o período 

letivo já iniciado. Isso exigirá do(a) candidato(a) um esforço adicional para aprendizagem do 

conteúdo já ministrado, bem como não ter faltas no restante do semestre para cumprir a 

frequência mínima às aulas (75%). Com relação às aulas já ocorridas antes do ingresso na 

Escola Agrícola de Jundiaí, não haverá abono das faltas e não serão previstos mecanismos de 

reposição das aulas já ministradas e das avaliações já realizadas. 

12.4. O prazo máximo para convocação de candidatos(as) classificados(as) acima do número 

de vagas (suplentes) para preenchimento de vagas que possam surgir será 30 de junho de 

2021. As vagas eventualmente surgidas após esse prazo não serão preenchidas. 

  

XIII - DAS MATRÍCULAS 

 

13.1 As matrículas ocorrerão a partir de 10 de junho de 2021. 

13.2 As matrículas ocorrerão de forma remota e o endereço eletrônico de envio dos 

documentos bem como os prazos serão disponibilizados em edital específico para a 

matrícula. 

13.3 O edital referente ao processo de matrícula será divulgado junto ao resultado final do 

processo seletivo. Ele indicará toda a documentação necessária para a efetivação das 

matrículas. 

 

XIV - DO INÍCIO DAS AULAS 

 

14.1 Devido a Pandemia de COVID19 as atividades de ensino se darão remotamente 

enquanto não houver disposição em contrário dos órgãos superiores da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. O semestre letivo será iniciado a partir de 07 de junho de 2021. 

Desta forma, os(as) alunos(as) irão se integrar imediatamente às aulas 

14.2 Na primeira semana de atividades letivas os(as) ingressantes terão acesso a capacitação 

no uso de plataformas virtuais de aprendizagem, inclusive o SIGAA, plataforma institucional 

e apresentação dos cursos pelas suas respectivas coordenações. 

 

XV - DOS CURSOS 

 

15.1 Os cursos Técnicos Subsequentes da EAJ/UFRN contam com aulas presenciais em 

período integral. Durante o período de pandemia as atividades presenciais, 

excepcionalmente, estão suspensas, e as atividades acadêmicas são realizadas através de 

ensino remoto. Assim que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através dos seus 

conselhos superiores autorizarem, as atividades do curso voltarão a ser presenciais seguindo 

os critérios sanitários necessários. 

 

 

http://www.comperve.ufrn.br/
https://eaj.ufrn.br/
http://www.comperve.ufrn.br/
https://eaj.ufrn.br/


XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 Caso surjam dúvidas acerca do certame, os(as) candidatos(as) poderão saná-las através 

do seguinte contato: 

16.1.1 Endereço eletrônico: matriculaseaj2021@gmail.com. 

16.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola Agrícola de Jundiaí e/ou 

substitutos regimentais. 

  

 

 Macaíba/RN, 01 de junho de 2021. 

   

 

 

 

IVAN MAX FREIRE LACERDA                   VIVIANE DA SILVA MEDEIROS 

               Diretor da EAJ                        Assessora de Políticas Acadêmicas da EAJ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ANEXO I 

QUADRO DEMONSTRATIVO REFERENTE À RESERVA DE VAGAS 

  

CURSO 

VAGAS POR GRUPO 

TOTAL 

L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

TÉCNICO EM 

AGROINDÚSTRIA 

1 2 1 1 1 2 1 1 10 20 

TÉCNICO EM 

AGROPECUÁRIA 

1 2 1 1 1 2 1 1 10 20 

TÉCNICO EM 

AQUICULTURA 

2 3 1 2 2 3 1 1 15 30 

TOTAL GERAL DE VAGAS 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

  

EVENTO PERÍODO 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES Entre os dias 01/06/21 e 06/06/21. 

RESULTADO FINAL Data provável: 09 de junho de 2021. 

MATRÍCULAS (Edital a ser divulgado junto 

ao resultado final) 

Data provável: A partir de 10 de junho 

de 2021. 

Prazo máximo para convocação de 

candidatos(as) classificados(as) acima do 

número de vagas (suplentes) para 

preenchimento de vagas que possam surgir. 

30 de junho de 2021. 

  


