Documentos necessários para matrícula 2021 do Processo Seletivo
EAgro/UFRR – Edital 47/2020

A Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima, informa que a partir do dia
04 de janeiro de 2021, iniciará a matricula dos aprovados no Processo Seletivo para o
curso técnico em Agropecuária na forma Integrada ao Ensino Médio Regular e
Subsequente.
PERIÓDO DE MATRÍCULA
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
AMPLA CONCORRÊNCIA
AÇÕES AFIRMATIVAS
04/01/2021 a 08/01/2021
11/01/2021 a 15/01/2021
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Conforme o cronograma do Edital 47/2020, itens 10 a 10.13, todos os candidatos
aprovados/convocados na 1º chamada deverão apresentar original e cópia dos seguintes
documentos:

- Certificado de conclusão e histórico do Ensino Fundamental para os alunos
selecionados para o curso de Ensino Médio Regular Integrado;
- Certificado e histórico do Ensino Médio para os alunos selecionados para o curso
Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio.
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Carteira de identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelas Polícias Militares. 10.6
Cadastro de Pessoa Física - CPF.
- Certificado de alistamento militar, para maiores de 18 anos do sexo masculino. 10.8
Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição.
- Comprovante de residência. –
Três fotos 3x4 recentes (não será aceita foto reproduzida com o uso de "scanner", cópia
colorida, nem foto anteriormente utilizada).
- Os candidatos aprovados para vaga de pessoa com deficiência deverão apresentar
laudo médico, emitido nos últimos doze meses, atestando o tipo e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças.
- Os candidatos aprovados para as vagas destinadas aos egressos de escola pública,
com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per
capita, deverão apresentar comprovação de renda familiar.
- Os candidatos aprovados para as vagas destinadas a zona rural deverão apresentar,
além dos documentos pessoais exigidos em edital, a seguinte documentação: a.
documentação comprobatória de posse da propriedade rural (pais ou responsáveis

legais): espelho do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - Sipra,
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, título definitivo ou declaração
comprobatória de residência em área rural reconhecido em cartório ou documentação
do Lote, comprovação de vínculo caso não seja no próprio nome. b. além da
documentação comprobatória relativa ao lote, será realizada vistoria, por uma comissão
especialmente designada para esse fim, com o objetivo de verificar se o candidato
efetivamente reside no lote. c. termo de responsabilidade de informações prestadas com
formulário fornecido pela comissão de processo seletivo da EAgro.
OBSERVAÇÕES:

Caso o candidato não se apresente devidamente munido de todos os documentos citados no
subitem 12.2 e no prazo mencionado neste Edital perderá o direito à vaga.
O candidato aprovado que não efetivar sua matrícula no prazo estabelecido será considerado
desistente, sendo substituído até o 30° (trigésimo) dia útil do início das aulas pelo candidato da
lista de espera, de acordo com o Edital de Convocação e ordem de classificação.
Os documentos escolares redigidos em Língua Estrangeira deverão estar formalmente
traduzidos para a Língua Portuguesa.
ITEM 12.7 No caso dos candidatos selecionados de ambas as modalidades não conseguirem
obter o certificado de conclusão e histórico escolar devido ao prolongamento de aulas na
pandemia por Covid 19, será realizada uma matricula condicional, devendo estes apresentar
a devida documentação em até 30 dias úteis após o início das aulas.
Os candidatos classificados no Processo Seletivo farão suas matrículas no horário das
7h30min às 11h30min e das 13h30mim às 17h00, Bloco 10, sala 1005 - Campus Murupu
– Endereço: Rodovia 174, km 37, s/n – P.A Nova Amazônia , Boa Vista, RR.

Dúvidas deverão ser esclarecidas pelo e-mail seletivo.eagro@ufrr.br ou seceagro@ufrr.br ,
, no horário de 7h30h às 17h.

Para saber mais sobre o Processo Seletivo, clique aqui

