
 

 

 

 

 

EDITAL Nº. 44/14 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014 - MORADIA ESTUDANTIL 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Catarinense – Câmpus Rio do Sul, no uso de suas atribuições, torna público o Processo 

de Classificação 2014 para os candidatos interessados a concorrer a uma vaga à moradia 

de alunos masculinos e femininos dos Cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em 

Agroecologia Integrados ao Ensino Médio, com ingresso previsto para o primeiro 

semestre letivo de 2015.    

 

 

1. DAS VAGAS 

1.1. As vagas para a moradia estudantil serão destinadas preferencialmente aos 

alunos dos cursos Integrados de Agropecuária e Agroecologia da unidade sede para o 

primeiro semestre do ano de 2015. 

1.2. Serão oferecidas até 72 vagas para o sexo masculino; 

1.3. Serão oferecidas até 48 vagas para o sexo feminino; 

 

2. DOS REQUISITOS  

2.1. Participarão do Processo de Classificação para a Moradia Estudantil do ano 

letivo de 2015, aqueles candidatos que tiveram suas inscrições homologadas para os 

cursos de Agropecuária e Agroecologia integrados, conforme lista já divulgada no site 

http://www.ifc.edu.br/ e também para os candidatos que farão suas inscrições para as 

vagas não ocupadas até o dia 30/01/2015. 

 

3. DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

3.1. O candidato será entrevistado individualmente pela equipe de seleção da 

moradia estudantil composta de servidores da Coordenação de Atendimento ao 

Educando. 

3.2. As entrevistas serão realizadas em duas etapas e nas seguintes datas: 

3.2.1 Para os candidatos que já tiveram as inscrições homologadas 

 Antes da realização das matrículas, de 06/01 a 12/01, no período matutino e 

vespertino, com agendamento pelos telefones (47)3531-3756 e (47)3531-3717 ou pelo 

email cgae@ifc-riodosul.edu.br. 

 No dia das matrículas, 13 e 14/01/15, no período matutino e vespertino, os 

candidatos serão atendidos pela ordem de chegada com distribuição de senhas. 

 

3.2.2 Para os candidatos que farão as inscrições para as vagas não ocupadas 

 Após a realização das matriculas, do dia 15 a 30/01/15, no período matutino e 

vespertino, com agendamento pelos telefones (47)3531-3756 e (47)3531-3717 

ou pelo email cgae@ifc-riodosul.edu.br. 

 

3.3. As entrevistas acontecerão sempre na sede do campus, situado na Estrada do   

Redentor, 5665, Bairro Canta Galo, em Rio do Sul - SC. 

3.4. O candidato deverá comparecer à sede do campus na data marcada, de acordo com 

o cronograma de entrevistas (item 3.2.1 e 3.2.2). 
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4.  DA CLASSIFICAÇÃO 
4.1. O candidato será classificado para a moradia estudantil ou avaliado como não apto 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) Desempenho na entrevista; 

b) Distância da residência em relação à sede do campus Rio do Sul; 

c) Preferencialmente ter até 16 anos completados no decorrer do ano de 2015; 

d) Renda familiar; 

e) Ter cursado maior parte e/ou integralmente o ensino fundamental/médio em 

Escola Pública. 

4.2. Serão garantidas vagas para candidatos com necessidades especiais conforme o 

decreto 3298/99 e decreto 5296/2004. 

4.3. A seleção para vaga masculina se dará pela ordem de classificação da entrevista 

atendendo os critérios de seleção, de acordo com o item 4.1, e os primeiros 72 (setenta e 

dois) serão classificados. 

4.4. A seleção para vaga feminina se dará pela ordem de classificação da entrevista 

atendendo os critérios de seleção, de acordo com o item 4.1, e as primeiras 48 (quarenta 

e oito) serão classificadas. 

 

5. DO RESULTADO  

  

 A partir do dia 02 de fevereiro de 2015, estará disponível a listagem dos 

candidatos classificados, no site www.ifc-riodosul.edu.br. 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1.  O candidato que fornecer dados e documentos falsos será desclassificado; 

6.2. O candidato que não efetuar a matrícula obrigatória no prazo será também 

desclassificado deste edital de seleção para a vaga da Moradia Estudantil; 

6.3. A Moradia Estudantil é renovada semestralmente e destinada aos alunos 

devidamente matriculados em cursos técnicos integrados ao ensino médio da unidade 

sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio 

do Sul, em período integral.  

6.4. A Coordenação de Atendimento ao Educando poderá realizar visitas domiciliar ao 

candidato para constatação das informações prestadas. Se for verificada qualquer 

falsidade ou irregularidade, o candidato será excluído do processo de seleção. 

 

 

 

 

Rio do Sul, SC 15 de dezembro de 2014. 

 

 

Oscar Emílio Harthmann 

Diretor Geral IFC - Câmpus Rio do Sul 

 

 

 

 


