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O Diretor do Colégio Politécnico da UFSM torna público que, no período de 16 de 
novembro a 11 de dezembro de 2015, estarão abertas as inscrições do Processo de Seleção para 
ingresso no primeiro semestre de 2016, nos Cursos Técnicos do Colégio Politécnico da 
Universidade Federal de Santa Maria, com as especificações a seguir relacionadas: 

 
 

1 - CURSOS E VAGAS OFERECIDOS PARA 2016 
1.1 - Técnico em Administração - 40 vagas (noturno) - duração de três (03) semestres letivos; 

1.2 - Técnico em Agropecuária - 40 vagas (diurno/manhã) - duração de quatro (04) semestres 
letivos, mais Estágio de Habilitação Profissional; 

1.3 - Técnico em Agropecuária - 40 vagas (diurno/tarde) - duração de quatro (04) semestres 
letivos, mais Estágio de Habilitação Profissional;  

1.4 - Técnico em Alimentos - 40 vagas (diurno/manhã) - duração de quatro (04) semestres letivos, 
mais Estágio de Habilitação Profissional ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

1.5 - Técnico em Contabilidade - 40 vagas (noturno) - duração de três (03) semestres letivos; 

1.6 - Técnico em Farmácia - 40 vagas (diurno/manhã) - duração de quatro (04) semestres letivos, 
mais Estágio de Habilitação Profissional; 

1.7 - Técnico em Geoprocessamento - 40 vagas (noturno e sábados) - duração de quatro (04) 
semestres letivos incluindo o Estágio de Habilitação Profissional ou Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC); 

1.8 - Técnico em Informática - 35 vagas (diurno/tarde) - duração de quatro (04) semestres letivos, 
mais Estágio de Habilitação Profissional ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

1.9 - Técnico em Informática - 35 vagas (noturno) - duração de quatro (04) semestres letivos, mais 
Estágio de Habilitação Profissional ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

1.10 - Técnico em Meio Ambiente - 40 vagas (noturno e um dia na semana) - duração de três (03) 
semestres letivos, mais Estágio de Habilitação Profissional; 

1.11 - Técnico em Paisagismo - 40 vagas (diurno/manhã) - duração de três (03) semestres letivos, 
mais Estágio de Habilitação Profissional; 

1.12 - Técnico em Secretariado - 40 vagas (noturno) - duração de três (03) semestres letivos. 

1.13 - Técnico em Zootecnia - 35 vagas (diurno/manhã) - duração de três (03) semestres letivos, 
mais Estágio de Habilitação Profissional; 

  

Nos cursos em que o estágio é obrigatório para a obtenção do título de Técnico, o mesmo 
poderá ser realizado de forma concomitante ou sequencial aos componentes curriculares do curso. 

Por determinação da LEI Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,  da PORTARIA NORMATIVA 
Nº 18, de 11 de outubro de 2012 e do  DECRETO Nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que 
dispõem sobre a reserva de vagas para ingresso em instituições federais, as vagas ofertadas no 
processo seletivo para ingresso em 2016 nos cursos técnicos do Colégio Politécnico da UFSM 
serão distribuídas conforme Anexo I deste Edital. 
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2 - ESCOLARIDADE EXIGIDA 
É condição para ingressar nos cursos técnicos os candidatos terem concluído o Ensino 

Médio ou equivalente.  
 

3 - PROGRAMA DE RESERVA DE VAGAS 
 

Em atendimento à Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, à PORTARIA NORMATIVA Nº 18, 
de 11 de outubro de 2012 e ao DECRETO Nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, o Processo 
Seletivo para os Cursos Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM adota os seguintes 
procedimentos: 

3.1 - Reserva de no mínimo 50% (cinquenta por cento) de vagas ofertadas em cada curso, por 
turno, para estudantes que cursaram INTEGRALMENTE o ensino fundamental em escolas 
públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou 
tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou de exames de 
certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas 
estaduais de ensino; 

3.2 - No preenchimento das vagas de que trata o item 3.1, reservará 50% (cinquenta por cento) 
aos estudantes oriundos de grupo familiar com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário-mínimo per capita; 

3.2.1 - Grupo familiar compreende: o candidato(a), cônjuge ou companheiro(a), pais e, na ausência 
deles, a madrasta ou o padrasto, irmãos(ãs) solteiros(as), filhos(as) e enteados(as) solteiros(as) e 
os(as) menores tutelados(as). 

3.2.2 - Os rendimentos que entram no cálculo a que se refere o item 3.2 são aqueles provenientes 
de: salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou 
privada, seguro desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não 
assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, 
Renda Mensal Vitalícia - RMV e o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC. 

3.3 - As vagas de que trata o item 3.1 serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas, em proporções no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 
população do Rio Grande do Sul, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

3.3.1 - As vagas não preenchidas segundo os critérios estabelecidos no item 3.3 serão 
preenchidas por estudantes que tenham cursado INTEGRALMENTE o ensino fundamental em 
escola pública. 

3.4 - O candidato que optar por concorrer às vagas segundo o que estabelecem os itens 3.1, 3.2 e 
3.3, caso venha a ser classificado, deverá apresentar, no período da matrícula, conforme o caso, a 
seguinte documentação: 

3.4.1 - Candidato oriundo de escola pública: original e cópia do Histórico Escolar do Ensino 
Fundamental realizado INTEGRALMENTE em escola(s) pública(s) brasileira(s).  

3.4.1.1 - Neste caso, não se enquadra a concessão de bolsa de estudos (integral ou parcial) ou 
realização de uma ou mais disciplinas na rede de ensino privado, seja com, seja sem bolsa de 
estudos. 

3.4.2 - Candidato oriundo de família com renda mensal familiar igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita: Declaração de Composição e Renda Familiar, com firma 
registrada em cartório, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, e documentos que 
comprovem os rendimentos informados na Declaração de Composição e Renda Familiar, conforme 
Anexo III deste edital. 

3.4.3 - Candidato autodeclarado preto ou pardo: Declaração de que é afro-brasileiro negro (preto 
ou pardo), preenchida, assinada e entregue PESSOALMENTE à Comissão de Seleção do Colégio 
Politécnico da UFSM - autodeclaração disponível no Anexo IV. 

3.4.3.1 - Neste caso não são aceitas procurações. 

3.4.3.2 - Os Candidatos autodeclarados pretos ou pardos poderão passar por uma entrevista com 
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a Comissão de Seleção do Colégio Politécnico da UFSM. O candidato que não comparecer à 
entrevista perderá o direito à vaga. 

3.4.4 - Candidato autodeclarado indígena: Registro Administrativo de Índio ou Certidão do Registro 
Civil, acompanhados de declaração de liderança indígena da comunidade de origem, homologada 
pelo órgão da FUNAI que jurisdiciona a área. 

3.5 - O candidato classificado pelo sistema de reserva de vagas que não entregar a documentação 
de que trata o item 3.4 no período da matrícula perderá o direito à vaga. 

3.6 - Os candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas de que trata a Lei 12.711, de 29 de 
agosto de 2012, terão seus casos avaliados pela Comissão de Seleção do Colégio Politécnico da 
UFSM, podendo passar por uma entrevista se houver necessidade de complementação de 
informações e, caso ocorra alguma irregularidade, estarão sujeitos ao cancelamento de sua 
matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. 

 

4 - INSCRIÇÕES 

4.1 - As inscrições serão realizadas no site www.politecnico.ufsm.br, no período de 16 de 
novembro a 11 de dezembro de 2015. 

4.2 - Para realizar a inscrição, é necessário que o candidato possua Carteira de Identidade (RG) ou 
documento de valor legal equivalente (com foto), conforme item 7.2.1 deste edital, e Cadastro de 
Pessoa Física (CPF). 

4.2.1 - Para preencher a ficha de pré-inscrição, o candidato deve seguir as orientações do site 
citado.  

4.2.2 - Antes de efetuar sua inscrição no sistema de reserva de vagas, o candidato deve verificar 
se está enquadrado no item 3 do presente edital para não correr o risco de perder a vaga caso 
venha a ser classificado. 

4.2.3 - O preenchimento correto da ficha de pré-inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato. O candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos será excluído do 
concurso. 

4.3 - Após preencher todos os dados solicitados, o candidato deverá imprimir a Ficha de Pré-
Inscrição, para consultá-la a qualquer tempo, gerar o boleto bancário e também imprimi-lo.  

4.4 - De posse do boleto, o candidato deverá dirigir-se a qualquer agência bancária ou lotérica, 
onde efetuará o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) correspondente à inscrição, 
estando sua homologação condicionada à comprovação desse pagamento. No caso de uso de 
cheque, fica a homologação condicionada à sua compensação. 

4.4.1 - O pagamento poderá ser efetuado por meio de débito em conta corrente, ou nos terminais 
eletrônicos, até às 21 horas, do dia 11 de dezembro de 2015. 

4.4.2 - Não será aceito agendamento de pagamento como comprovante de pagamento. 

4.4.3 - A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma. 

4.5 - Não cabe à Agência Bancária nenhuma responsabilidade pela homologação da inscrição. 

4.6 - O comprovante de inscrição do candidato estará disponível para impressão no endereço 
eletrônico www.politecnico.ufsm.br, no link inscrições, após a conciliação bancária. 

4.7 - Recomenda-se aos interessados não deixarem para os últimos dias a realização de sua 
inscrição. O Colégio Politécnico da UFSM não se responsabilizará por solicitação de inscrição via 
internet não recebida por motivos de problemas técnicos dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores técnicos 
que impossibilitem o processamento de dados. 

4.8 - O candidato com necessidades especiais deverá encaminhar à Comissão de Seleção do 
Colégio Politécnico da UFSM, via Protocolo Geral da UFSM, até o final do período de inscrições, 
um requerimento contendo o nome, o número de inscrição, o tipo de necessidade especial que 
possui e o tipo de atendimento de que necessita para o dia da prova, juntamente com laudo 
médico indicativo da Classificação Internacional de Doença (CID). Essas são condições 
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necessárias para receber atendimento na Prova de Seleção para ingresso nos cursos técnicos do 
Colégio Politécnico da UFSM. O atendimento especial fica sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade da solicitação.  

4.9 - O Manual do Candidato 2016 contendo informações e normas relativas à Seleção 2016 e aos 
cursos estará disponível no site www.politecnico.ufsm.br. 

4.10 - Será disponibilizado, no Colégio Politécnico da UFSM, acesso à internet, para que os 
candidatos possam realizar sua inscrição, a partir do dia 16 de novembro de 2015, nos dias úteis, 
no horário das 8h30min às 11h30min. 

4.11 -  Serão anuladas as inscrições quando: 
� a ficha de inscrição não estiver correta e adequadamente preenchida; 
� o pagamento mediante cheque que resulte em devolução; 
� o pagamento mediante agendamento em conta corrente sem saldo suficiente na data;  
� o pagamento ocorrer após a data e horário limite estipulado neste Edital. 

 
4.12 - O candidato que já esteja cursando um curso de nível técnico não poderá cursar outro curso 
técnico no mesmo turno, pois o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 
Tecnológica não aceita a matrícula em dois cursos técnicos no mesmo turno.  
 

5 - ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 - O candidato que desejar isenção da taxa de inscrição deve estar de acordo com a Lei nº 
12.799, de 10 de abril de 2013, da Presidência da República (ter  renda familiar per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio; ter cursado o ensino médio completo em escola da rede 
pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.). 

5.2 - Para solicitar a isenção, o candidato deverá efetuar sua inscrição no período de 16 a 18 de 
novembro de 2015, no site www.politecnico.ufsm.br. 

5.3 - Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, deve optar por uma das modalidades a seguir: 

5.3.1 - Candidatos COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (NIS): O candidato que desejar isenção 
da taxa de inscrição deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) e ser membro de família de baixa renda, de acordo com os  Decretos n. 6.135 
de 26/06/07 e n. 6.593, de 02/10/08.  

5.3.1.1 - Para solicitar a isenção, o candidato deverá informar o nome completo; o Número de 
Identificação Social (NIS); a data de nascimento; o sexo; o número, a data de emissão e o órgão 
emissor do RG; o número do CPF e o nome  completo da mãe. 

5.3.1.2 - O candidato deverá entregar: original ou cópia autenticada do Histórico Escolar ou outro 
documento que comprove ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou 
como bolsista integral em escola da rede privada; comprovante, emitido pela direção da escola, de 
estar cursando o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da 
rede privada; ou certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino.  

5.3.1.3 - Os documentos mencionados no item 5.3.1.2 devem ser colocados em um envelope e 
entregues no Colégio Politécnico da UFSM, prédio 70, Av. Roraima nº 1000 - Cidade Universitária - 
Bairro Camobi - Santa Maria - RS - CEP: 97105-900  ou via SEDEX, até o dia 25 de novembro de 
2015 (data de postagem), devendo constar, no envelope, além do nome do candidato, o seguinte: 
Processo Seletivo Cursos Técnicos 2016 - Assunto: Documentos para verificação. 

5.3.2 - Candidato SEM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL (NIS): O candidato que desejar 
isenção da taxa de inscrição deverá preencher e assinar autodeclaração de renda familiar per 
capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 

5.3.2.1 - Para solicitar a isenção, o candidato deverá informar o nome completo; a data de 
nascimento; o sexo, o número, a data de emissão e o órgão emissor do RG; o número do CPF e o 
nome completo da mãe. Gerar o  boleto bancário e não pagá-lo, aguardando a homologação do 
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pedido de isenção da taxa de inscrição e encaminhar os documentos descritos a seguir:  

5.3.2.2 - Autodeclaração de renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio 
com assinatura reconhecida em cartório (Anexo 1 do Manual do Candidato, p.45); 

5.3.2.3 - O candidato deverá entregar: original ou cópia autenticada do Histórico Escolar ou outro 
documento que comprove ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou 
como bolsista integral em escola da rede privada; comprovante, emitido pela direção da escola, de 
estar cursando o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da 
rede privada; ou certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino.  

5.3.2.4 - Os documentos mencionados no item 5.3.2.2 e  5.3.2.3 devem ser colocados em um 
envelope e entregues no Colégio Politécnico da UFSM, prédio 70, Av. Roraima nº 1000 - Cidade 
Universitária - Bairro Camobi - Santa Maria - RS - CEP: 97105-900  ou via SEDEX, até o dia 25 de 
novembro de 2015 (data de postagem), devendo constar, no envelope, além do nome do 
candidato, o seguinte: Processo Seletivo Cursos Técnicos 2016  - Assunto: Documentos para 
verificação. 

5.4 - O candidato poderá fazer apenas uma solicitação de isenção; por isso, deverá ficar atento aos 
dados informados. 

5.5 - No dia 04 de dezembro de 2015 será divulgada a listagem dos beneficiados com a isenção no 
endereço www.politecnico.ufsm.br. O candidato cuja solicitação foi deferida estará 
automaticamente inscrito no processo seletivo, não necessitando pagar o boleto bancário.  

5.6 - Os candidatos não beneficiados pela isenção poderão efetivar a inscrição de acordo com as 
normas constantes neste Edital. 

5.7 - A solicitação de isenção implica a aceitação das normas constantes deste Edital, não 
cabendo qualquer espécie de recurso. 

 

6 - LISTAGEM DOS INSCRITOS 

6.1 - No dia 16 de dezembro de 2015, será divulgada a Listagem Definitiva dos Inscritos, no 
Colégio Politécnico da UFSM e no endereço www.politecnico.ufsm.br.  

6.2 - Nessa listagem, o candidato deverá conferir seus dados e, caso não encontrar seu nome, 
deverá contatar o Colégio Politécnico da UFSM, munido de seu número de inscrição. 

6.3 - No dia 04 de janeiro de 2016, no Colégio Politécnico da UFSM e no endereço 
www.politecnico.ufsm.br, será divulgada a Listagem dos Inscritos com o respectivo local de 
realização da prova. É de responsabilidade do candidato comparecer no local indicado, no dia e 
horário estabelecidos. 

 

7 - DA PROVA 

7.1 - A Seleção constará de uma prova escrita com 50 questões de múltipla escolha, que será 
realizada no dia 10 de janeiro de 2016, com início às 08h30min e duração de três horas e vinte 
minutos, englobando conteúdos relativos ao Ensino Médio, conforme o programa do Processo de 
Seleção 2016, das seguintes áreas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), 
Física (06 questões), Biologia (06 questões), Química (06 questões), História (06 questões) e 
Geografia (06 questões). 

7.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início da mesma, munidos de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, comprovante de inscrição e documento oficial de identificação 
com foto, preferencialmente o informado na ficha de inscrição. 

7.2.1 - São considerados documentos oficiais de identificação com foto: carteira de identidade (RG) 
ou documento de valor legal equivalente (identidades funcionais de entidades de classe), 
certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto e 
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passaporte. 

7.3 - Após o primeiro sinal, às 8h30min, não será permitida a entrada de candidato no local da 
prova. 

7.4 - No início da prova, o candidato receberá um Caderno de Provas, um Cartão Resposta 
Rascunho e um Cartão Resposta Definitivo, que deverão ser preenchidos nos locais indicados, 
além de uma Folha Informativa com instruções para a realização da prova e da matrícula.  O 
Cartão Resposta Definitivo não será substituído. 

7.5 - O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova, transcorrida uma hora do 
início da mesma. 

7.6 - Ao final da prova, deverão permanecer, no mínimo, dois candidatos na sala. Por isso, o 
penúltimo candidato deverá aguardar que o último finalize a prova para poder sair da sala. 

7.7 - Ao final da prova, é responsabilidade exclusiva do candidato entregar, obrigatoriamente, à 
Comissão Fiscal da sala o Caderno de Provas e o Cartão Resposta Definitivo assinado, momento 
em que assinará a Lista de Presença. O candidato poderá ficar com o Cartão Resposta Rascunho 
e a Folha Informativa. 

7.8 - A prova contendo as questões de múltipla escolha será corrigida através de processo de 
leitura ótica; por isso, o candidato deverá preencher completamente as elipses correspondentes às 
respostas, conforme modelo contido no Cartão Resposta Definitivo. O preenchimento adequado do 
Cartão Resposta Definitivo é de inteira responsabilidade do candidato, devendo ser realizado com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de propriedade do mesmo. 

7.9 - Respostas das questões de múltipla escolha em branco, com mais de uma marcação ou 
marcadas indevidamente serão consideradas erradas. 

7.10 - Questionamentos e pedidos de anulação de questão poderão ser feitos pelo candidato, o 
qual encaminhará através do preenchimento de formulário próprio para esse fim, junto à Comissão 
de Seleção, antes da saída do prédio de realização da prova.  

 

8 - DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 - Para a classificação final, o candidato não poderá ter obtido nota zero (0,0) na prova.  

8.2 - Serão classificados candidatos pelo número de acertos, até o limite de vagas previsto por 
curso e de acordo com o Sistema de Cotas e Sistema Universal. 

8.3 - A relação dos classificados será divulgada em ordem decrescente do número total de acertos, 
não sendo permitida a permuta entre cursos, nem de turnos. 

8.4 - Havendo igualdade de pontos no preenchimento da última vaga, serão utilizados os critérios 
de desempate na seguinte ordem: 

1º) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
2º) Maior número de acertos nas questões de Matemática; 
3º) O candidato de mais idade. 

8.5 - Os veículos oficiais para divulgação das listagens dos classificados são a Rádio Universidade, 
o mural do Colégio Politécnico da UFSM e o site www.politecnico.ufsm.br. 

 

9 - DA MATRÍCULA 

9.1 - Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite de vagas de cada curso, 
conforme esse edital. 

9.2 - É condição legal para a realização da matrícula a apresentação do original e de uma 
fotocópia dos documentos exigidos (Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, 
com Histórico Escolar, original ou cópia autenticada; Certidão de Nascimento ou Casamento; 
Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física - CPF; 1 (uma) foto 3 x 4, recente; documento 
comprobatório de estar em dia com o serviço militar para os de sexo masculino maiores de 18 
anos; Título de Eleitor, para os maiores de 18 anos).  



 

 7

9.3 - O candidato classificado que se enquadrar no item 3 deste edital deve também apresentar, no 
período da matrícula, os documentos de que trata o item 3.4 deste edital.  

9.3.1 - Após a verificação, pela Comissão de Seleção, da documentação apresentada pelo 
candidato que se enquadrar no item 3 deste edital, o resultado da homologação da matrícula será 
divulgado na Secretaria Escolar do Colégio Politécnico da UFSM.  

9.3.2 - Caso a matrícula não for homologada, o candidato poderá interpor recurso da decisão de 
não homologação, à Comissão de Seleção, na Secretaria Escolar do Colégio Politécnico da UFSM, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação das matrículas homologadas. 

9.3.3 - A Comissão de Seleção tem um prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da data de 
entrada do processo, para decidir sobre os recursos interpostos. 

9.4 - O candidato classificado que não se apresentar para ser matriculado na 1ª chamada perderá 
o direito à vaga. 

9.5 - A documentação apresentada pelos candidatos no ato da matrícula para a comprovação da 
reserva de vaga será arquivada na instituição por no mínimo cinco anos.   

 

10 - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

10.1 - A participação do candidato no Processo de Seleção aos Cursos Técnicos do Colégio 
Politécnico da UFSM 2016 só será permitida mediante segura identificação. 

10.2 - O candidato não poderá portar quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como calculadoras, 
relógios com calculadora, telefones celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similares, 
alarmes ou fontes de consulta de qualquer espécie durante a realização da prova. Esses e outros 
objetos pessoais, que ficarão sob inteira responsabilidade do candidato até o término da prova, 
serão deixados em local indicado pelo fiscal da sala de prova. Os fiscais e o Colégio Politécnico da 
UFSM não se responsabilizam pela guarda dos mesmos. 

10.3 - Não será permitido o uso de bonés, chapéus, ou quaisquer acessórios que possam facilitar a 
camuflagem de equipamentos de comunicação. 

10.4 - A constatação de qualquer tipo de fraude na realização da prova sujeita o candidato à perda 
da vaga e às penalidades da lei, em qualquer época, mesmo após a matrícula. 

10.5 - O prazo legal para encaminhamento de recursos referentes ao gabarito extingue-se 48 
(quarenta e oito) horas após a divulgação do mesmo. Nesse caso, o requerente deverá estar 
inscrito no Processo de Seleção e deverá fazer o encaminhamento ao Colégio Politécnico, via 
Protocolo Geral da UFSM. 

10.6 - Os candidatos com necessidades especiais deverão comunicar tal fato à Comissão de 
Seleção, durante o período de inscrições, conforme item 4.8 deste Edital. 

10.7 - Em virtude da natureza do concurso seletivo, todo e qualquer resultado obtido na prova de 
seleção é definitivo, não cabendo recurso a nenhuma instância. 

10.8 - O Colégio Politécnico da UFSM divulgará, quando necessário, chamada para preenchimento 
de vagas referentes ao Processo Seletivo dos Cursos Técnicos 2016, através do endereço 
eletrônico www.politecnico.ufsm.br. Não havendo preenchimento de todas as vagas, são 
realizadas chamadas suplementares, podendo, inclusive, serem efetuadas na modalidade oral e 
presencial. 

10.9 - O Colégio Politécnico da UFSM reserva-se o direito de não abertura de turmas com 
preenchimento inferior a 80% (oitenta por cento) das vagas ofertadas. 

10.10 - O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o original da cédula de 
identidade estrangeira (RNE) e um documento que comprove sua condição temporária ou 
permanente no país. 

10.11 - Os resultados do Processo de Seleção 2016 terão validade para o ingresso nos Cursos 
Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM, no primeiro semestre do ano letivo de 2016, conforme 
as vagas dos cursos. 

10.12 - O edital completo encontra-se disponível no site www.politecnico.ufsm.br. 
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10.13 - É responsabilidade exclusiva de o candidato informar-se acerca de Editais, Manual do 
Candidato, Normas Complementares, avisos e chamadas oficiais do Processo de Seleção 2016 e 
de todas as etapas de confirmação de vaga e matrícula. 

10.14 - O preenchimento correto de todos os formulários físicos, web e do cadastro, elementos que 
fazem parte do Processo de Seleção 2016 é de inteira responsabilidade do candidato, inclusive a 
escolha pela Cota. 

10.15 - As disposições contidas no Manual do Candidato 2016 integram o presente Edital. 

10.16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Colégio Politécnico da 
UFSM. 

10.17 - Esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (55)3220-8273. 

 
 

Santa Maria, 10 de novembro de 2015. 
                     
  

                                                                            Prof. Valmir Aita, 

                                                                           Diretor do Colégio Politécnico da UFSM. 
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                      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 
 
 
ANEXO I AO EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS 

DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, Nº 018/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

 DISTRIBUIÇÃO/RESERVA DE VAGAS, EM ATENDIMENTO À LEI 12.711/2012 

CURSO TURNO 
VAGAS 

EP1A EP1 EP2A EP2 
SISTEMA 

UNIVERSAL 
TOTAL 

Técnico em 
Administração 

noturno 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Agropecuária 

diurno/manhã 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Agropecuária 

diurno/tarde 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Alimentos 

diurno/manhã 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Contabilidade 

noturno 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Farmácia  

diurno/manhã 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Geoprocessamento 

noturno e 
sábados 

2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Informática 

diurno/tarde 2 7 2 7 17 35 

Técnico em 
Informática 

noturno 2 7 2 7 17 35 

Técnico em Meio 
Ambiente 

noturno e um 
dia na 
semana 

2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Paisagismo 

diurno/manhã 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Secretariado 

noturno 2 8 2 8 20 40 

Técnico em 
Zootecnia 

diurno/manhã 2 7 2 7 17 35 

TOTAL  26 101 26 101 251 505 

 

Cota EP1A - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental, autodeclarado preto, 
pardo ou indígena, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per 
capita;  

Cota EP1 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental com renda familiar bruta 
mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita;  

Cota EP2A - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental, autodeclarado preto, 
pardo ou indígena, com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita;  

Cota EP2 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Fundamental com renda familiar bruta 
mensal superior a 1,5 salário-mínimo nacional per capita.  

Sistema Universal: candidato que não se enquadra na reserva de vagas ou não deseja participar do 
Concurso por meio delas (demais vagas). 
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                      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 
                      

 
 
ANEXO II AO EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS 

DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, Nº 018/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 
DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E RENDA FAMILIAR 

  
 
Eu, ________________________________________________________________________, 
Identidade n° _______________________________, CPF n° __________________________, 
candidato que, classificado segundo o item 3.4.2, do Edital de Inscrição para a Prova de Seleção 
dos Cursos Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM n° 018/2015, de 10 de novembro de 2015, 
declaro que a composição da renda do meu grupo familiar corresponde ao discriminado no quadro 
abaixo:  

RENDA FAMILIAR 

NOME COMPLETO DE CADA MEMBRO DA FAMÍLIA 
Grau 
de 

Parentesco 

Data 
de 

Nascimento 

Valor da 
Renda Mensal 

ou sem 
atividade 

remunerada* 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Total   
Renda Familiar Per Capita   

 * Deverão ser anexadas cópias dos documentos comprobatórios dos rendimentos, conforme Anexo 
III deste Edital, e as cópias dos documentos de identificação e CPF (quando houver) de todos os 
membros da família. 

 Fica o(a) candidato(a) classificado(a) ou seu representante legal ciente de que será 
responsabilizado(a) criminalmente caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) classificado(a) ou 
Representante legal 

(com firma reconhecida em cartório) 
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                      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 
 

 
 

ANEXO III AO EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO DOS CURSOS 

TÉCNICOS DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, Nº 018/2015,  

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL 

Documentos que deverão ser apresentados no período da matrícula pelo candidato 
classificado que se enquadrar nas condições do item 3.4.2, do Edital de Inscrições para a Prova de 
Seleção dos Cursos Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM, nº 018 de 10 de novembro de 
2015, para fins de comprovação de renda familiar per capita. 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 
1.1 Cópia dos três últimos contracheques; 
1.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
1.3 CTPS registrada e atualizada; 
1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 
empregada doméstica; 
1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 
1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
2. ATIVIDADE RURAL 
2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 
2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 
membros da família, quando for o caso; 
2.4 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas; 
2.5 Notas fiscais de vendas. 
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício; 
3.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 
4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição, quando houver; 
4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 
membros de sua família, quando for o caso; 
4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis 
com a renda declarada; 
4.4 Extratos bancários dos últimos três meses. 
5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à 
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos 
três últimos comprovantes de recebimentos. 
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                      MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM 
 
 
 

ANEXO IV AO EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO DOS CURSOS 

TÉCNICOS DO COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM, Nº 018/2015,  

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
 
 
 
 

AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________________________, CPF nº 

_________________________, inscrito(a) no Processo Seletivo para os 

Cursos Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM afirmo que participo deste 

processo através da Cota EP_______ e, por isso, declaro que sou afro-

brasileiro negro (preto ou pardo), segundo classificação do IBGE, 

comprometendo-me a comprovar tal condição perante à Instituição, quando 

solicitado(a), sob pena de perder o direito à vaga. 

 

 

 
 

 
________________________________________ 

                                                              Local e data 
 
 
 
 

 _________________________________________ 
                                                                  Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 


