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AVISO DE RETIFICAÇÃO  
 

 

A Vice-Reitora no exercício da reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a retificação da Legenda do Quadro de Vagas do ANEXO I do EDITAL n° 21/2017-COLÉGIOS 
TÉCNICOS/UFPI, publicado no Diário Oficial na União – DOU nº 227, de 28/11/2017, Seção 3, p. 33-37, como segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

*AC - Ampla concorrência - Vagas para candidatos que não se enquadram nas Ações Afirmativas (AA) ou que não 
desejam optar pelas ações afirmativas. 

**Ações afirmativas (AA): 
AA1 - Vaga(s) para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 
13.409/2016). 

AA2 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

AA3 - Vaga(s) para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012 
alterada pela Portaria Normativa n° 9, de 05 de maio de 2017), tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016).  

AA4 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 
14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

AA5 - Vaga(s) para candidatos com deficiência que tenha renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012, 
alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

AA6 - Vaga(s) para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio 
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

AA7 - Vaga(s) para candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa 
nº 18/2012, alterada pela Portaria Normativa n° 9, de 05 de maio de 2017), tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

AA8 - Vaga(s) para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, alterada pela Portaria Normativa n° 
9, de 05 de maio de 2017), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (Lei nº 
12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016). 

 

 

 

LEIA-SE: 

 
*AC - Ampla concorrência - Vagas para candidatos que não se enquadram nas Ações Afirmativas (AA) ou que não 

desejam optar pelas ações afirmativas. 
**Ações afirmativas (AA): 
AA1 - Vaga(s) para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que 

tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (para candidatos aos cursos técnicos 
concomitantes com o ensino médio) e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em 
escola pública (para candidatos aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria Normativa MEC nº 18, de 
11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 09, de 05/05/2017. 

AA2 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas 
(para candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino médio) e que tenham cursado integralmente 
o ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria 

Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 09, de 05/05/2017. 
AA3 - Vaga(s) para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas (para candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino médio) e 
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos aos 
cursos técnicos subsequentes) – Portaria Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 
09, de 05/05/2017. 



AA4 - Vaga(s) para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, 

tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (para candidatos aos cursos técnicos 
concomitantes com o ensino médio) e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em 
escola pública (para candidatos aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria Normativa MEC nº 18, de 
11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 09, de 05/05/2017. 

AA5 - Vaga(s) para candidatos com deficiência que tenha renda familiar bruta per capta igual ou inferior a 1,5 
salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (para 
candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino médio) e que tenham cursado integralmente o 
ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria 
Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 09, de 05/05/2017. 

AA6 - Vaga(s) para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino 
fundamental em escolas públicas (para candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino médio) e 
que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos aos 
cursos técnicos subsequentes) – Portaria Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 
09, de 05/05/2017. 

AA7 - Vaga(s) para candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente 
o ensino fundamental em escolas públicas (para candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino 
médio) e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos 
aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC 
nº 09, de 05/05/2017. 

AA8 - Vaga(s) para candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (para 
candidatos aos cursos técnicos concomitantes com o ensino médio) e que tenham cursado integralmente o 
ensino fundamental e médio em escola pública (para candidatos aos cursos técnicos subsequentes) – Portaria 
Normativa MEC nº 18, de 11/10/2012, alterada pela Portaria MEC nº 09, de 05/05/2017. 

 
 

 

Teresina, 29 de novembro de 2017. 
 
 
 

Nadir do Nascimento Nogueira 
Vice-Reitora no exercício da Reitoria 


