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VAGAS COMPLEMENTARES - CURSOS TÉCNICOS - POLITÉCNICO 2021-1 

EDITAL N. 03/2021- COLÉGIO POLITÉCNICO/UFSM 

Retificação 
 

A Diretora do Colégio Politécnico da UFSM torna público que estarão abertas, 
no período de 23 de março a 25 de abril de 2021, as inscrições para o 
preenchimento de vagas complementares do Processo Seletivo 2021 (Edital n. 
002/2021 - CEBTT) visando ao ingresso nos Cursos Técnicos, conforme 
especificado a seguir, para o primeiro semestre do ano letivo de 2021. 
 
 
1. DAS VAGAS 
 

 
Cursos Técnicos                                       Turnos               Vagas   

     
Agricultura                                              Noite                  07 vagas 

 
Agricultura de Precisão                                   Noite                  01 vaga 

          
Agropecuária                                              Manhã                  08 vagas 

     
Agropecuária                                              Tarde                  19 vagas 

 
Alimentos                   Manhã                 31 vagas 

 
Cuidados de Idosos                                   Manhã                 33 vagas 

 
Geoprocessamento                                    Noite                   24 vagas 

 
Informática                   Tarde                 15 vagas 

 
Meio Ambiente                                          Tarde                  26 vagas 

 
Secretariado                                               Noite                   21 vagas 

 
Zootecnia                                              Manhã                  02 vagas 

 
 

2. DO REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO 
 

O candidato precisa ter concluído o Ensino Médio ou equivalente, até a data 
de confirmação de vaga web/matrícula. 
 



3. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 

A seleção ocorrerá por meio de sorteio público, a ser realizado no dia 29 de 
abril de 2021, às 14 horas, com transmissão ao vivo. O regramento do sorteio e o 
local da transmissão serão divulgados no site do Colégio Politécnico 
(https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico). 
 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas através do endereço 
https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4104.  

 
Após o preenchimento dos dados solicitados, o candidato deverá imprimir sua 

ficha de inscrição e/ou encaminhá-la para seu e-mail, para consultá-la a qualquer 
tempo.  
 

O candidato poderá se inscrever em apenas uma das opções de Cursos 
Técnicos das vagas complementares. Caso um mesmo candidato se inscreva mais 
de uma vez e/ou em mais de um curso, será homologada somente a última inscrição 
referente ao CPF. As demais inscrições do candidato serão indeferidas. 

 
No dia 27 de abril de 2021 será divulgada a listagem de inscrições 

homologadas. Caso o candidato não encontre o seu nome nessa lista, deverá 
enviar, até o dia 28 de abril de 2021, até às 17h, ao e-mail 
secretariaescolar@politecnico.ufsm.br uma mensagem. Solicitações enviadas fora 
desse prazo não serão atendidas. 
 
 
5. DO RESULTADO 
 

A divulgação do resultado será feita no dia 29 de abril de 2021, no site do 
Colégio (https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico). 
 
 
6. DA CONFIRMAÇÃO DE VAGA WEB/MATRÍCULA 
 

Os candidatos sorteados deverão realizar a confirmação de vaga/matrícula, 
no período de 30 de abril a 07 de maio de 2021, exclusivamente pelo Portal de 
Confirmação de Vaga (https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html). Para 
isso, o candidato deverá selecionar o concurso "Vagas Complementares - Cursos 
Técnicos - Politécnico 2021-1", informar o número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), sua data de nascimento no formato DD/MM/AAAA e realizar a solicitação de 
confirmação de vaga, preenchendo todos os campos e anexando os documentos 
necessários. 

 
A solicitação de Confirmação de Vaga pela web é a única forma de confirmar 

a vaga no curso de aprovação.  
 
O candidato que não solicitar a Confirmação de Vaga no período estipulado 
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perde o direito à vaga. 
 
 
7. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIRMAÇÃO DE VAGA 
WEB/MATRÍCULA 
 

No período de Confirmação de Vaga Web 

(https://portal.ufsm.br/confirmacao/loginCandidato.html), os candidatos sorteados 

deverão anexar os documentos descritos conforme tabela a seguir, resguardadas as 

determinações previstas no Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017. 

 
 

DOCUMENTO 
NÚMERO DE CÓPIAS OU VIAS 
E CARÁTER DO DOCUMENTO 

OBSERVAÇÃO 

Histórico Escolar do 
Ensino Médio 

Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 
 

Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio 

Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 

Esse documento pode estar na 
mesma página do Histórico 

Escolar, mas é obrigatório que o 
candidato apresente a 

certificação de que ele concluiu o 
Ensino Médio ou equivalente a 
qual é emitida pela escola onde 
terminou o curso em questão. 

Documento de Identidade (RG) ou 
Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) 

Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 
- 

CPF 
Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 

Se não constar o número do 
CPF no RG ou na CNH. 

Certidão de Nascimento ou 
Casamento 

Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 
- 

Título Eleitoral 
Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 

Para pessoas com 18 anos ou 
mais. 

Documento Militar 
Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 

Para pessoas do sexo masculino 
com 18 anos ou mais. 

Declaração de 
Equivalência/Convalidação de 
Estudos, conforme Resolução 

nº 317/11 do CEE 
(Conselho Estadual de Educação). 

Uma cópia digitalizada 
ou documento digital. 

FORMATO PDF 

Apenas para pessoas que 
tenham concluído o Ensino 

Médio no exterior. 
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O envio digital dos documentos exigidos para a confirmação de 
vaga/matrícula é de exclusiva responsabilidade do requerente ou candidato. A não 
apresentação da documentação no período estipulado neste edital implicará a perda 
da vaga.  
 

O candidato que solicitar confirmação de vaga e tiver sua solicitação 
indeferida por documentação incompleta ou inconsistente poderá interpor recurso 
administrativo e complementar a documentação, via web, no Portal de Confirmação 
de Vaga. O prazo estipulado para interposição de recurso ao indeferimento será de 
48 horas úteis e será contado do envio do e-mail de comunicação. 

 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O Colégio Politécnico da UFSM não se responsabiliza pela possibilidade de o 
processo de inscrição não ser completado por motivo de ordem técnica dos recursos 
computacionais, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação ou qualquer outra eventualidade que impossibilite o processamento de 
dados. 

 
Caso ocorram cancelamentos de matrícula no Processo Seletivo 2021 (Edital 

n. 002/2021 - CEBTT) em momentos posteriores à publicação do quadro de vagas 
disponíveis, poderão ser chamados candidatos em número superior às vagas ali 
dispostas, assim como poderão ser incluídas vagas para mais opções de Cursos 
Técnicos do Colégio Politécnico. Esta situação será devidamente informada por 
meio de publicações de retificações do edital.   

 
Em razão da Pandemia de COVID-19, o primeiro semestre de 2021 será 

ofertado em Regime de Exercícios Domiciliares Especiais – REDE, conforme a 
Resolução UFSM n. 024/2020 e a Resolução UFSM n. 042/2021.  

 
Os candidatos selecionados ficam sujeitos aos horários de aulas 

estabelecidos para cada curso.  
 
Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção e pelo 

Departamento de Ensino do Colégio Politécnico. 
 
 

GABINETE DA DIRETORA DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, aos 
nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um. 
 
 
 

Profa. Marta Von Ende 
Diretora do Colégio Politécnico da UFSM 
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