
 

A Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de inscrições para preenchimento 

de vagas para os cursos Técnicos em Agroindústria, Agropecuária e Aquicultura na modalidade 

Subsequente, de acordo com as condições definidas neste Edital. 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. Encontra-se disponível as vagas de acordo com o quadro abaixo: 

 

GRUPO Cursos Vagas 

 

 

Alunos que finalizaram o 

ensino médio até junho de 2016 

e que já possuam declaração, 

certificado e ou histórico 

escolar. 

Técnico em Agroindústria 35 

Técnico em Agropecuária 40 

Técnico em Aquicultura 25 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão gratuitas, realizadas no período de 15 a 28 de junho de 2016 através do 

preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I do presente edital) e entrega da mesma na sede da 

EAJ/UFRN (prédio da direção) e/ou nos sindicatos dos municípios. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

4.l. Ter concluído o ensino médio. 

 

5. DAS PROVAS 

5.1. O conteúdo avaliado será referente aos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de 

acordo com o Conteúdo Programático constante no Anexo II deste Edital. O candidato será 

avaliado por sua capacidade de leitura e interpretação de textos, incluindo tabelas, gráficos e 

mapas, conhecimento do mundo, além de resolução de problemas. 

5.2 O processo seletivo constará de prova de múltipla escolha, de caráter classificatório e 

eliminatório, contendo 40 perguntas, sendo: 20 questões de Português e 20 questões de 

Matemática e uma Redação.  

5.3 Na Prova de Redação, de caráter classificatório e eliminatório, o aluno será avaliado pelos 

critérios de direcionamento temático, coerência e coesão textuais e correção gramatical. 

5.3.1 O tema da Prova de Redação será voltado para situações da atualidade. 

 

5.3. A prova ocorrerá no dia 01 julho de 2016, no horário das 14h00 às 17h00, no auditório da 

Escola Agrícola de Jundiaí. O candidato deverá comparecer no local da prova munidos da 

documentação 1 (uma) hora antes do início das provas. 
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6. DOS RESULTADOS 

6.1. Os resultados serão divulgados pela EAJ no site www.eaj.ufrn.br até o dia 11 de julho de 

2016.  

 

7. PERÍODO DE MATRÍCULA 

7.1. As matrículas ocorrerão no período entre 13 e 15 de julho de 2016, da seguinte forma: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 As matrículas ocorrerão na secretaria escolar da EAJ/UFRN no Horário das 7h15 às 11h15 e 

das 13h15 às 16h30 

 

7.3. No momento da matrícula deverão ser entregues os documentos para matricula e solicitação de 

auxílio (moradia, transporte ou residência) conforme quadro abaixo: 

 

Documento da matrícula Documentos para Auxílios 

1. Certificado e Histórico escolar do 

Ensino Médio; 

2. Certificado e Histórico escolar do 

Ensino Médio; 

3. Comprovante de Residência; 4. Comprovante de Residência; 

5. 2 fotos ¾ atual; 6. 2 fotos ¾ atual; 

7. Xerox de CPF, RG e Reservista; 8. Xerox de CPF, RG e Reservista; 

 9. Comprovante de renda próprio, caso seja 

emancipado, ou, se tratando de 

dependente, apresentar comprovante da 

renda familiar. 

 

7.4. A matrícula deverá ser presencial e na ocasião deverá ser entregue toda a documentação 

necessária. Para os que pleitearão algum dos auxílios citados, será realizada entrevista na unidade 

de atendimento ao educando na mesma data da matrícula. 

 

7.5 Alunos menores de idade deverão vir acompanhados por um responsável, caso contrário, a 

matrícula não poderá ser efetivada. 

 

8. PERÍODO DE INÍCIO DAS AULAS 

7.1. O semestre letivo iniciará em 25 de julho de 2016. 

 

 

9. DO CURSO 

9.1. Os cursos técnicos em Agroindústria, Agropecuária e Aquicultura contam com aulas 

presenciais no período integral com duração de 3 semestres. 

 

 

Cursos  Período de matricula  

Técnico em Agroindústria  13 de julho de 2016 

Técnico em Agropecuária 14 de julho de 2016 

   

Técnico em Aquicultura 15 de julho de 2016  

http://www.eaj.ufrn.br/


10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

10.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das 

disposições, normas e instruções constantes neste Edital.  

10.2. Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se no Processo 

Seletivo, serão de sua inteira responsabilidade.  

10.2.1. O candidato inscrito por outrem assume total responsabilidade pelas 

informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que seu 

representante venha a cometer ao preencher o Formulário de Inscrição.  

10.3. Terá a sua inscrição cancelada e será eliminado do Processo Seletivo o 

candidato que usar dados de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.  

10.4. Cada candidato terá direito apenas a uma inscrição.  

11. Telefones para contato: 

 

Coordenação de Agroindústria: (84)9.91936357; 

Coordenação de Agropecuária: (84)9.91676598; 

Coordenação da Aquicultura: (84)9.91676572. 

 

 

 

Macaíba, 14 de junho de 2016. 

 

Júlio Cesar de Andrade Neto 

Diretor da Escola Agrícola de Jundiaí 
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ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Identificação: 

Nome:__________________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________________ Identidade (RG):________________ 

Data de Nascimento____/___/_____. 

Endereço:________________________________________________________________________ 

Cidade:_______________________________Estado:_____________CEP:___________________ 

Telefones:_______________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

 

 

Opção de Curso: 

Primeira opção de Curso Segunda opção de Curso 

(  ) Técnico em Agroindústria (  ) Técnico em Agroindústria 

(  ) Técnico em Agropecuária (  ) Técnico em Agropecuária 

(  ) Técnico em Aquicultura (  ) Técnico em Aquicultura 
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ANEXO II 

 

Conteúdos Programáticos 

 

 

PORTUGUÊS  

 

 Compreensão e interpretação de textos de diversos gêneros; 

 Fonética e Ortografia: emprego de letras e fonemas, encontros vocálicos e consonantais, 

acentuação gráfica e divisão silábica;  

 Morfologia; classes de palavras (variáveis e invariáveis);  

 Sintaxe do período simples: termos da oração (essenciais, integrantes e acessórios; 

 Redação: direcionamento temático, coesão textual, coerência textual, correção gramatical.  

 

 

 

MATEMÁTICA: 

 

 Potenciação; 

 Conjunto dos números racionais (frações); 

 Classificação, comparações de frações, operações e expressões com frações; 

 Números decimais: - Operações e expressões; 

 Sistemas de medidas: - Comprimento, volume, capacidade, superfícies e medidas agrárias 

(transformação de unidades); 

 Equação do 1º grau (resolução); 

  Sistema de equações do 1º grau (resolução); 

 Regra de três simples (problemas); 

 Porcentagem (problemas); 

 Produtos notáveis: - Quadrado da soma; - Quadrado da diferença; - Produto da soma pela 

diferença; 

 Fatoração: - Fator comum; - Agrupamento; - Trinômio quadrado perfeito; - Diferença de dois 

quadrados; -Trinômio do 2º grau; 

 Racionalização: - Quando denominador for uma raiz quadrada e quando for uma soma (ou 

diferença) de raízes quadradas; 

 Equação de 2º grau (resolução); 

 Geometria plana: - Conceitos primitivos; - Postulados; - Ângulos (teoremas); - Polígonos; - 

Triângulos (teorema); - Quadriláteros (teorema); - Circunferência e círculo; - Relações métricas nos 

triângulos retângulos; - Cálculos de áreas das principais figuras planas. 

 


