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COLÉGIO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS 
 

EDITAL N.º ED 130/2022 
 

INSCRIÇÕES 2022 – 2º SEMESTRE. 

 

O MUNICÍPIO DE URUGUAIANA faz saber, por este Edital, que estarão abertas 

as inscrições para o preenchimento de 120 vagas, para o Curso de Técnico em Agropecuária, 

sendo 60 vagas para o diurno e 60 vagas para o noturno, no período de 9 de maio a 15 de 

junho de 2022, no horário das 9 às 11h30min e das 19h30 às 22h. 

Os candidatos deverão comparecer no Colégio Agrícola Municipal Dr. Luiz 

Martins Bastos para a realização da inscrição/matrícula, com a entrega da documentação 

necessária no período e horários acima citados. A matrícula dar-se-á por ordem de inscrição. 

Caso o número de candidatos ultrapasse o numero de vagas oferecidas, por turno, os 

excedentes serão relacionados numa lista de espera. 

Requisito de ingresso: Ensino Médio completo. 

Data de ingresso: Agosto/2022. 

Horário das aulas: Manhã: 8h às 12h - Noite: 19h às 23h. 

Duração do curso: 2 anos e 6 meses (4 módulos de aulas práticas e teóricas e 6 

meses de Estágio Curricular Obrigatório). 

Vagas: 60 diurnas e 60 noturnas. 

Documentos necessários – cópias: 

a) Documento de identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Cartão do SUS; 

e) Certificado de reservista, se for o caso; 

f) Título eleitoral; 

g) Certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (originais); 

h) Duas fotos 3x4 recentes e iguais; 

i) Em caso de Pessoas Portadores de Deficiência - PPD, laudo médio, com o CID 

(original); 

j) Certidão de nascimento ou casamento; 

k) Documentos que comprovem a representação legal, nos casos de menores de 18 

(dezoito) anos, ou daqueles impossibilitados de comparecer por problemas saúde ou de 

ausência da cidade na ocasião das inscrições/matrículas. 

Uruguaiana, 4 de maio de 2022. 

 

Ronnie Peterson Colpo Mello, 
Prefeito Municipal. 

 

 

Loeci G. Albeche, 

Diretor Geral do CAM. 
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