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Após a divulgação do listão de aprovados e convocações de candidatos da lista de

espera, restaram ainda 123 das 270 vagas ofertadas nos sete cursos superiores da

Uergs e UFSM/Cachoeira. Agora, essas vagas são oferecidas para candidatos que

prestaram o Enem em 2021 e em edições anteriores. Na UFSM, restaram 85 vagas. Elas

serão disponibilizadas através de edital complementar para candidatos que prestaram o

Enem nos últimos cinco anos. A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos

dias. Os candidatos devem acompanhar as publicações no site www.ufsm.br.

Já na Uergs/Cachoeira, 38 vagas serão oferecidas para candidatos que prestaram o

Enem de 2014 a 2021. As inscrições estarão abertas até o dia 29 deste mês na Central

do Candidato, no site www.uergs.edu.br. No mesmo site consta o tutorial para envio dos

documentos. A divulgação dos resultados e a convocação das pessoas selecionadas

ocorrerão até o fim de maio, para ingresso no segundo semestre deste ano, com início

das aulas em 1º de agosto.

AS VAGAS

UERGS/CACHOEIRA

- Administração - 22

- Agronomia - 16

- Total: 38 vagas

- Para candidatos que prestaram Enem a partir de 2014 até 2021.

- Inscrições abertas no site www.uergs.edu.br, até o dia 29 deste mês.

UFSM/CACHOEIRA

- Engenharia Agrícola - 15

- Engenharia Mecânica - 19

https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202204/18155252-16-04-2022-jornal-do-povo.pdf


- Engenharia Elétrica - 23

- Engenharia de Transportes - 17

- Arquitetura e Urbanismo - 11

- Total: 85 vagas

- Para candidatos que prestaram Enem em 2021 e anos anteriores. Edital com as

definições deve ser publicado nos próximos dias em www.ufsm.br.


