
Metodologia para a reserva de vagas 

para Pessoas com Deficiência (PCD) 

e pessoas negras - 

Edital nº 001/2022/DDP 



 

    Em cumprimento ao que determina a Lei nº 8.112/1990, a Lei nº 12.990/2014, o 

Decreto nº 9.508/2018 e a Resolução Normativa (RN) nº 35/CUn/2013: 

 

1) Realizou-se o somatório das vagas ofertadas em edital; 

 

2) Aplicou-se 20% sobre o total das vagas para cada uma das reservas (PCD e 

Negros), para definir o número de vagas que deverão ser reservadas, observadas 

as regras de arredondamento (PCD:  arredondar para cima desde que não 

ultrapasse 20% e NEGROS: arredondar para cima em caso de fração igual ou maior 

que 0,5, e para baixo em caso de fração menor que 0,5); 



3) Serão realizados 2 sorteios:  

3.1) 1º Sorteio - Aplicação da reserva automática para os cargos com 3 ou mais vagas, no 

caso da reserva para candidatos negros, e com 5 ou mais vagas, no caso da reserva para 

candidatos com deficiência; 

3.1.1) O cargo/especialidade/localidade que dispõe de número igual ou superior a 5 (cinco) 

vagas, até um quinto das vagas foi automaticamente reservado para pessoas com 

deficiência; 

3.1.2) Sorteio das localidades que receberão reserva automática dos cargos que não se 

enquadram na situação do item 3.1.1 (Saldo do Sorteio); 

 

3.2) 2º Sorteio: sorteio dos cargos dentre os não abarcados pela reserva automática, para 

definição das demais vagas destinadas à reserva, até a totalização de 20%; 

 

3.2.1) Após o sorteio dos cargos que receberão a reserva, se necessário, será realizado 

novo sorteio entre as localidades que contemplam o mesmo cargo para estabelecer o 

campus em que será alocada a reserva; 



3.2.1.1) A primeira vaga sorteada será para PCD e a próxima para a candidato 

negro; 

 

3.3) O cargo sorteado é excluído dos demais sorteios; 

 

4) Será utilizada planilha do Excel, projetada na tela;  

 

5) O sorteio será realizado por meio do site https://sorteador.com.br/; 

 

6) Será disponibilizada na página do Edital nº 001/2022/DDP a ata contendo a 

relação das vagas sorteadas. 

 

https://sorteador.com.br/
https://sorteador.com.br/


Total de vagas do Edital nº 001/2022/DDP 67 

20% PCD 13 

20% NEGROS 13 

Quantidade de reserva de vagas: 

1º Sorteio 

Reserva 

Automática 

2º Sorteio dos cargos não 

abarcados pela reserva 

automática 

TOTAL 

PCD 04 09 13 

NEGROS 11 02 13 


