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ANEXO 3 – Tabela de Modalidades de Concorrência (referências aos itens do edital de 
ingresso) 

Vagas Leis nº 12.711 e Lei nº 13.409 (item 3.3. inciso I) e Ampla Concorrência 

+
IN

C
LU

SI
V

A
 -

A0 Ampla concorrência (item 3.3. inciso VII) 

L5 
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 

L6 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda tenham cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas 

L1 
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 

L2 
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas 

L13 
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas 

L14 
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas 

L9 
Candidatos com deficiência que tenha renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário-mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas 

L10 
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública 
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Vagas cota própria Pessoas Transgêneras, Transsexuais e Travestis (item 3.3. incisos V e VI) e 
Ampla Concorrência 

+ 
IN

C
LU

SI
V

A
 -

 AMPLA Ampla concorrência (item 3.3. inciso VII) 

V5748 
Candidatos Pessoas Transgêneras, Transsexuais e Travestis 
independentemente de renda familiar 

V5746 
Candidatos Pessoas Transgêneras, Transsexuais e Travestis em situação de 
vulnerabilidade econômica 

 
 
 

Vagas cota própria Refugiados ou solicitantes de refúgio (item 3.3. incisos III e IV) e Ampla 
Concorrência 

+ 
IN

C
LU

SI
V

A
 -

 AMPLA Ampla concorrência (item 3.3. inciso VII) 

V5747 Candidatos Refugiados ou solicitantes de refúgio  

V5745 
Candidatos Refugiados ou solicitantes de refúgio em situação de 
vulnerabilidade econômica 

 
 
 

Vagas cota própria Pessoas com Deficiência (item 3.3. inciso II) e Ampla Concorrência 

+ 
IN

C
LU

SI
V

A
- 

AMPLA Ampla concorrência (item 3.3. inciso VII) 

V5744 Pessoa com Deficiência 
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