UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
COLÉGIO TÉCNICO

RETIFICAÇÃO E ADENDO AO EDITAL N° 23/2020
CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO AOS MÓDULOS INICIAIS DO CURSO
TÉCNICO EM AGRIMENSURA DO CTUR
De acordo com o parágrafo único do item 8.1 do Edital nº 23/2020 e tendo em vista o
aumento de casos de COVID-19 no Brasil e em especialmente no município de Seropédica, o
Colégio Técnico resolve divulgar novas instruções para a matrícula provisória, que será
realizada de forma remota.
Os candidatos devem preencher formulário e anexar documentos obrigatórios para a
realização da matrícula provisória no período de 0h do dia 19/01/2021 às 23h59min do dia
20/01/2021.
Os originais dos documentos anexados deverão ser apresentados à Secretaria do Colégio
Técnico da UFRRJ posteriormente, em cronograma a ser divulgado após o retorno das atividades
presenciais no âmbito da UFRRJ. A não apresentação dos documentos originais poderá acarretar
o cancelamento da matrícula do estudante.
Os candidatos que não preencherem o formulário de matrícula provisório serão
considerados desistentes.
DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA MATRÍCULA
Nos dias 19 e 20/01/2021, o candidato deverá anexar ao formulário os seguintes
documentos:
a) Certificado de conclusão do Ensino Médio (original e fotocópia);
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
c) Carteira de Identidade (original e fotocópia);
d) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e fotocópia);
e) Histórico Escolar do Ensino Médio. (original e fotocópia);
f) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo
masculino e maiores de 18 anos.
g) 4 (quatro) fotos 3x4, de frente, iguais e recentes.
h) Fotocópia do comprovante de residência em seu nome ou no nome de um de seus pais.
Caso o comprovante de residência do candidato esteja no nome de outra pessoa,
apresentar além do documento acima descrito, declaração de que o candidato reside no
endereço e cópia do documento de identidade do titular da conta (o que pode ser feito de
próprio punho na mesma folha da cópia);
i) Termo de autorização de uso da imagem; (ANEXO XIII ou IX)
j) Carteira de vacinação atualizada.

Os candidatos sorteados via reserva de vagas, egressos de escola pública, de
acordo com a opção realizada na inscrição, deverão apresentar no dia da matrícula
os documentos listados na tabela a seguir:
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ATENÇÃO: Retificação da lista de documentos apresentada nas páginas 13 e
14 do Edital n° 23/2020.
OPÇÃO DE RESERVA DE
VAGAS

DOCUMENTOS
a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do
Ensino médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio,
informando em quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.

AA1

c) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO VII, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.

com renda per capita
d) O candidato portador de deficiência poderá apresentar laudo médico da rede particular,
inferior a 1,5 salário-mínimo, emitido nos últimos 12 meses por especialista da área, com CRM ativo, assinado,
constando nome legível do médico e registro do CRM, que comprove a sua deficiência e
autodeclarados pretos,
que ateste a especificidade, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
pardos ou indígenas e que
Código de Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
sejam pessoas com
deficiência, devendo obrigatoriamente este laudo ser revalidado pela junta médica da
deficiência
UFRRJ. Caso o laudo médico acima descrito, seja emitido por médico da rede pública, este
deverá conter todas as informações citadas acima, não sendo necessária a sua ratificação
pela junta médica da UFRRJ.
e) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme
orientações no ANEXO II.
f) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido. (ANEXO III)
a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.
AA2

b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em
quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.

com renda per capita
inferior a 1,5 salário-mínimo,
autodeclarados pretos,
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
pardos ou indígenas e que documentação necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme
não sejam pessoas com
orientações no ANEXO II.
deficiência

d) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido. (ANEXO III)
e) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO VII, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.
a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do
Ensino médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio,
informando em quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.

AA3
com renda per capita
inferior a 1,5 saláriomínimo, que não se
autodeclararam pretos,
pardos ou indígenas e que
sejam pessoas com
deficiência

c) O candidato portador de deficiência poderá apresentar laudo médico da rede particular,
emitido nos últimos 12 meses por especialista da área, com CRM ativo, assinado,
constando nome legível do médico e registro do CRM, que comprove a sua deficiência e
que ateste a especificidade, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
Código de Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
deficiência, devendo obrigatoriamente este laudo ser revalidado pela junta médica da
UFRRJ. Caso o laudo médico acima descrito, seja emitido por médico da rede pública, este
deverá conter todas as informações citadas acima, não sendo necessária a sua ratificação
pela junta médica da UFRRJ.
d) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme
orientações no ANEXO II.
e) Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido. (ANEXO III)
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a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.
AA4
com renda per capita
inferior a 1,5 saláriomínimo que não se
autodeclararam PPI e que
não sejam pessoas com
deficiência

b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em
quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) De acordo com sua realidade familiar, o candidato deverá providenciar a
documentação necessária à comprovação da sua condição socioeconômica conforme
orientações no ANEXO II.
d)

Formulário de comprovação de renda e composição familiar preenchido. (ANEXO III)

a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.

AA5
com renda per capita
superior a 1,5 saláriomínimo, autodeclarados
pretos, pardos ou indígenas
e que sejam pessoas com
deficiência

b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em
quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO VII, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.
d) O candidato portador de deficiência poderá apresentar laudo médico da rede
particular, emitido nos últimos 12 meses por especialista da área, com CRM ativo,
assinado, constando nome legível do médico e registro do CRM, que comprove a sua
deficiência e que ateste a especificidade, grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao Código de Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a
provável causa da deficiência, devendo obrigatoriamente este laudo ser revalidado pela
junta médica da UFRRJ. Caso o laudo médico acima descrito, seja emitido por médico da
rede pública, este deverá conter todas as informações citadas acima, não sendo
necessária a sua ratificação pela junta médica da UFRRJ.
a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.

AA6
com renda per capita
superior a 1,5 saláriomínimo, autodeclarados
pretos, pardos ou indígenas
e que não sejam pessoas
com deficiência

b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em
quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do ANEXO VII, para aquele
autodeclarado preto, pardo ou indígena.
a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.

AA7
com renda per capita
superior a 1,5 saláriomínimo, que não se
autodeclararam pretos,
pardos ou indígenas e que
sejam pessoas com
deficiência

AA8
com renda per capita
superior a 1,5 saláriomínimo que não se
autodeclararam PPI e que
não sejam pessoas com
deficiência

b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do Ensino
médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio, informando em
quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
c) O candidato portador de deficiência poderá apresentar laudo médico da rede
particular, emitido nos últimos 12 meses por especialista da área, com CRM ativo,
assinado, constando nome legível do médico e registro do CRM, que comprove a sua
deficiência e que ateste a especificidade, grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao Código de Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a
provável causa da deficiência, devendo obrigatoriamente este laudo ser revalidado pela
junta médica da UFRRJ. Caso o laudo médico acima descrito, seja emitido por médico da
rede pública, este deverá conter todas as informações citadas acima, não sendo
necessária a sua ratificação pela junta médica da UFRRJ.

a) Todos os documentos relacionados no subitem 9.1.
b) Documento que comprove que em nenhum momento tenha cursado parte do Ensino
médio em escola particular, ainda que bolsista. Podendo ser o Histórico Escolar do
Ensino médio ou Declaração emitida pela escola em que concluiu o ensino médio,
informando em quais escolas o candidato estudou todas as séries ou anos.
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