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MODALIDADE

Modalidade  01 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham 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) 

Modalidade  02 - 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).

Modalidade 03 - Candidatos com deficiência que tenham 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). 

Modalidade  04 - 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 (Lei nº 12.711/2012). 

Modalidade  05 - Candidatos com deficiência 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). 

Modalidade  06 - 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). 

Modalidade  07 - Candidatos com deficiência 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). 

Modalidade  08 - Candidatos 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).
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Modalidade  09 - Ampla Concorrência
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