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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N° 04/2018 

 

 

Oferta de vagas para curso de Qualificação Profissional – Formação Continuada 

O Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense – campus Rio do Sul, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a Resolução n. 064 - Consuper/IFC/2016, torna pública a abertura 
das inscrições para o Curso de Qualificação Profissional, na categoria de Formação Continuada 
regido pelas disposições a seguir: 

 
1. Resumo do edital: 
 

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das 
Inscrições 

Escolaridade 

Curso de Qualificação 
Profissional para 
professores e outros 
profissionais que atuam 
nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da 
Região da AMAVI1: 
fundamentos e 
linguagens da experiência 
escolar2 – Módulo 2 

 
 
 
 

35 

Licenciatura ou magistério 
superior com habilitação para 
atuar nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; ou estar 
cursando Pedagogia ou outra 
licenciatura. 

 
 
 
 

M/V 

 
 
 
12 a 21 de fevereiro de 
2018 (primeira etapa) e 
22 a 28/02/2018 
(demais etapas) 

 

2. Apresentação do Curso: 
 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir com a formação continuada (em serviço) de professores e outros profissionais que 

atuam na Educação Básica (Ensino Fundamental – Anos Iniciais) do Alto Vale do Itajaí, numa 

perspectiva que contemple diálogos interdisciplinares e a relação teoria e prática, conforme o que 

                                                 
1  A abreviação “AMAVI” é utilizada para designar a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, que é 

constituída por vinte e oito municípios. 

2  Curso experimental relacionado ao Eixo Tecnológico “Desenvolvimento Educacional e Social”, do Guia dos 

Cursos de Formação Inicial e Continuada 4ª edição (2016) – Pronatec/MEC. 
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prevê a Lei n. 11.892/2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Contribuir com a formação continuada (em serviço) de professores e outros profissionais da 

Educação Básica com vistas à melhoria da qualidade do ensino público. 

b) Atender aos arranjos locais e regionais – como prevê a Lei N. 11.892/2008 (BRASIL, 2008) – 

comprovados pela demanda de cursos de formação continuada para profissionais da Educação 

Básica (Ensino Fundamental – Anos Iniciais) da Região da AMAVI. 

c) Colaborar para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem no “chão” da 

escola, articulando teoria e prática, numa perspectiva interdisciplinar. 

d) Refletir sobre os fundamentos (concepções e diretrizes) para a Educação Básica (Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais), de forma articulada com as linguagens da experiência escolar. 

 
3. Do Curso 

3.1 O curso terá carga horária de 80 horas e será ofertado conforme quadro abaixo: 
 

Curso Dias/Horário Local 

 
 
 
Curso de Qualificação 
Profissional para professores e 
outros profissionais dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 
da Região da AMAVI: 
fundamentos e linguagens da 
experiência escolar – Módulo 2 

Cronograma de encontros presenciais 

 Mês Data Horário Carga 

horária 

 

Mar. 

27/03/18 

ter. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

 

Abr. 

11/04/18 

qua. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

 

 
 
 
Unidade 
Urbana do 
IFC – 
campus 
Rio do Sul 
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Curso Dias/Horário Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de Qualificação Profissional 
para professores e outros 
profissionais dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental da Região da 
AMAVI: fundamentos e linguagens 
da experiência escolar – Módulo 2 

Cronograma de encontros presenciais (cont.) 

 Mês Data Horário Carga 

horária 

 

Abr. 

26/04/18 

qui. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

  

 

Mai. 

08/05/18 

ter. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

23/05/18 

qua. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

 
 
 

Jun. 

07/06/18 

qui. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

19/06/18 

ter. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

 
Jul. 

04/07/18 

qua. 

8:00-12:00 e 13:00-17:00 7h 

Carga horária total: Mínimo de 56h presenciais + 24h estudos 
dirigidos, com carga horária total de 80 horas (8 encontros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade 
Urbana do 
IFC – 
campus 
Rio do Sul 

3.2 Excepcionalmente, os dias de aula poderão sofrer alterações durante o semestre letivo. 

3.3 As aulas terão início no dia 27 de março de 2018, com previsão de término para o dia 04 de julho 
de 2018. 

 

4. Do público-alvo, requisitos mínimos e número de vagas 

4.1 O curso visa atender à qualificação profissional de professores e outros profissionais da Educação 
Básica do Alto Vale do Itajaí. No entanto, tendo em vista as demandas já identificadas pela AMAVI, 
enquanto entidade que representa os municípios da região, neste momento pretende-se atender aos 
professores e outros profissionais que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

4.2 São requisitos mínimos para a inscrição: 
a) formação em curso de licenciatura ou magistério superior, com habilitação para atuar nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental ou estar cursando Pedagogia ou outra licenciatura; e 
b) vínculo profissional com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e atuação nas redes municipais de 
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ensino integrantes da AMAVI ou, quando for o caso, atuação em escolas estaduais compreendidas 
dentro da área de abrangência da Gerência Regional de Educação - GERED de Rio do Sul, conforme 
Anexo II do presente edital. 

4.3 Serão ofertadas 35 vagas, sendo 28 para profissionais que atuam em escolas municipais dos 
municípios que compõem a AMAVI, e 7 vagas a profissionais de escolas estaduais que estejam 
localizadas em municípios vinculados à GERED de Rio do Sul, respeitando-se os quantitativos de 
vagas apresentados no Anexo II e os prazos previstos no subitem 9.1 deste edital. 

4.4 As vagas remanescentes, ou seja, que não forem preenchidas pelas redes municipais e estadual, 
após o transcurso do prazo previsto no subitem 9.1 deste edital, serão disponibilizadas para escolas 
municipais e estaduais do município que sediará o curso, pelo fato deste apresentar, 
proporcionalmente, maior número de escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O 
recebimento das inscrições de candidatos que se enquadrem neste critério deverá observar o prazo 
indicado no subitem 9.2 do edital. 

4.5 Caso ainda persistam vagas remanescentes após a redistribuição prevista no subitem 4.4, as 
mesmas poderão ser ofertadas às escolas privadas de Rio do Sul. Os candidatos vinculados às 
instituições privadas de ensino deverão observar os prazos indicados no subitem 9.3 deste edital. 

4.6 Para as vagas que eventualmente não tiverem sido preenchidas conforme os critérios explicitados 
nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5, serão aceitas as inscrições de quaisquer candidatos que possam 
comprovar atuação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e satisfaçam a formação requerida no 
subitem 4.2 – letra a, independentemente do município de origem ou da natureza pública 
(estadual/municipal) ou privada da escola em que estiver atuando, desde que se obedeça os prazos 
indicados no subitem 9.4. 

5. Das Inscrições 

5.1 Período de Inscrição: de 12 a 21/02/2018 (primeira etapa) e de 22 a 28/02/2018 (demais 
etapas).  

5.2. Local de inscrição: as inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço 
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1 mediante o preenchimento e o envio do formulário de 
inscrição. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições realizadas fora dos prazos indicados no 
item 9 do presente edital. 
 
5.3.São procedimentos indispensáveis para o ato da inscrição: 
a) Tomar ciência do conteúdo deste Edital; 
b) Acessar o endereço https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1; 
c) Preencher integralmente o formulário de inscrição (disponível online);  
d) Enviar o formulário de inscrição preenchido corretamente (o preenchimento correto do formulário é 
de total responsabilidade do candidato), dentro do prazo estabelecido no subitem 5.1. 

6. Da Seleção: 

https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
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6.1 A seleção ocorrerá por meio das seguintes etapas e condições: 
a) Homologação das inscrições dos candidatos após consulta às secretarias municipais de educação 
dos municípios da AMAVI, bem como à GERED de Rio do Sul, quando for o caso, com vistas à 
comprovação de vínculo institucional com a escola indicada pelo candidato no formulário de inscrição; 
b) Classificação dos candidatos por ordem de inscrição, levando-se em conta o município onde o 
candidato exerce o magistério e a dependência administrativa3 à qual se vincula a escola indicada por 
ele no formulário de inscrição; 
c) Comprovação, no ato da matrícula, de que os candidatos selecionados preenchem os requisitos 
mínimos apresentados no subitem 4.2 e que, neste mesmo ato, entregaram todos os documentos 
previstos no subitem 7.2 deste edital (serão excluídos, após o período de matrícula, os candidatos que 
não preencherem tais requisitos e/ou que não apresentarem os documentos requeridos para a 
matrícula).  
 
7. Da Matrícula 
 
7.1.O candidato, devidamente inscrito, que estiver apto por meio da seleção, deverá realizar sua 
matrícula nas seguintes datas, horários e local: nos dias 19 a 21 de março de 2018 (primeira 
chamada), 22 a 23 de março de 2008 (segunda chamada) e 26 a 27 de março de 2018 (demais 
chamadas), das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. Os candidatos deverão se dirigir à Secretaria 
Acadêmica da Unidade Urbana do IFC – campus Rio do Sul, localizada na Rua Abraham Lincoln, n. 
210, Jardim América, Rio do Sul-SC. 
 
7.2. No ato da matrícula, o candidato deverá comparecer pessoalmente no endereço informado no 
subitem 7.1 ou estar representado, mediante procuração, para apresentar a seguinte 
documentação: 
a) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original);  
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original); 
c) Diploma que comprove formação em licenciatura ou magistério superior com habilitação para atuar 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (cópia acompanhada do original); ou declaração de que está 
cursando Pedagogia ou outra licenciatura (cópia acompanhada do original); 
d) Declaração de que atua no Ensino Fundamental – Anos Iniciais na escola indicada pelo candidato 
no formulário de inscrição (cópia acompanhada do original). 
 
7.3. O candidato não matriculado no prazo estipulado perderá sua vaga. 

7.4 O candidato que não atender aos prazos e normas estabelecidos neste edital terá sua matrícula 
cancelada automaticamente e a vaga em questão será ofertada a outro candidato, obedecendo-se a 
ordem estabelecida durante a seleção e os ditames deste edital. 

                                                 
3  Neste caso, a dependência administrativa se refere à indicação de vinculação à rede municipal 

(especificando um dos 28 municípios da AMAVI) ou à rede estadual (indicando um dos municípios abrangidos 
pela GERED de Rio do Sul e que estejam listados no Anexo II). 
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7.4.1 O campus Rio do Sul reserva-se o direito de realizar tantas chamadas quantas forem 
necessárias para preencher as vagas disponibilizadas no edital até a data do primeiro encontro 
presencial, previsto para o dia 27/03/2018. 

7.4.2 O campus Rio do Sul poderá ainda, a seu critério, publicar edital de seleção para interessados 
em participar do curso na condição de “aluno ouvinte”, sem direito a certificação. 

7.5 No ato da matrícula, o candidato menor de idade deverá estar acompanhado pelo seu responsável 
legal, que também deve estar munido de documento de identidade com foto e CPF. 

8. Das Avaliações e da Certificação 

8.1. O instrumento de avaliação consistirá na produção de um relato de experiência escrito decorrente 
da aplicação de uma proposta de ensino em sala de aula encaminhado como estudo dirigido (a 
distância), a qual articule e integre conceitos desenvolvidos no módulo (80h). Esta atividade poderá 
ser orientada por um dos professores do grupo de docência e elaborada individualmente ou em 
duplas. 

8.2 A certificação será conferida aos alunos que atingirem as seguintes condições de aprovação: 

a) comprovar 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do módulo em que estiver matriculado; 
b) obter o rendimento, convertido em nota, de no mínimo 6 (seis) ao término do módulo. 
 
 
9. Do Cronograma: 
 

Ordem Atividade Período Local 

9.1 Período para inscrições, 
conforme subitem 4.3 

12 a 21/02/2018 No endereço eletrônico 
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1 

9.2 Período para inscrições 
conforme subitem 4.4 

22/02/2018 No endereço eletrônico 
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1 

9.3 Período para inscrições 
conforme subitem 4.5 

23 e 26/02/2018 No endereço eletrônico 
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1 

9.4 Período para inscrições 
conforme subitem 4.6 

27 e 28/02/2018 No endereço eletrônico 
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1 

9.5 Resultado preliminar das 
inscrições homologadas 

02/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.6 Período para recurso 
relativo às inscrições (se 
houver) 

05/03/2018 Entregar o Anexo I preenchido e assinado na 
Secretaria Acadêmica (ver endereço no 
subitem 7.1) 

https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
https://goo.gl/forms/TlxbrDrDHMaAMbMs1
http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-curso-de-qualificacao-profissional/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-curso-de-qualificacao-profissional/
http://www.ifc-riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-curso-de-qualificacao-profissional/
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9.7 Resultado do Recurso 06/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.8 Divulgação da relação 
preliminar dos candidatos 
classificados e da lista de 
espera provisória 

07/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.9 Período para recurso 
relativo ao resultado (se 
houver) 

08/03/2018 Entregar o Anexo I preenchido e assinado na 
Secretaria Acadêmica (ver endereço no 
subitem 7.1) 

9.10 Resultado do recurso 09/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.11 Resultado Final dos 
candidatos classificados, 
divulgação da lista de 
espera definitiva e 
convocação para matrícula 
em primeira chamada 

15/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.12 Matrícula em primeira 
chamada 

19 a 21/03/2018 Na Secretaria Acadêmica (ver endereço no 
subitem 7.1) 

9.13 Convocação de candidatos 
classificados em lista de 
espera para matrícula em 
segunda chamada 

22/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.14 Matrícula de alunos em 
segunda chamada 

22 e 23/03/2018 Na Secretaria Acadêmica (ver endereço no 
subitem 7.1) 

9.15 Convocação de candidatos 
classificados em lista de 
espera para o 
preenchimento de vagas 
remanescentes 

26/03/2018 No endereço eletrônico http://www.ifc-
riodosul.edu.br/site/editais/2017/10/20/cqp-
curso-de-qualificacao-profissional/ 

9.16 Matrícula de alunos 
convocados para o 
preenchimento de vagas 
remanescentes 

26 e 27/03/2018 Na Secretaria Acadêmica (ver endereço no 
subitem 7.1) 

9.17 Início das Aulas 27/03/2018 Na Unidade Urbana do IFC – campus Rio do 
Sul (ver endereço no subitem 7.1) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ifc-riodosul.edu.br%2Fsite%2Feditais%2F2017%2F10%2F20%2Fcqp-curso-de-qualificacao-profissional%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvbxtwVrauzYxO2JnDAhxKOwCSnQ
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9.18 Fim previsto do curso 04/07/2018 Na Unidade Urbana do IFC – campus Rio do 
Sul (ver endereço no subitem 7.1) 

 
10. Das Disposições Gerais 

10.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das etapas 
deste processo simplificado. 

10.2 A Secretaria Acadêmica ou equivalente do campus será responsável pelo monitoramento das 
inscrições e por responder a eventuais pedidos de esclarecimentos, juntamente com a Equipe de 
Suporte de Tecnologia da Informação do Campus Rio do Sul. 

10.3. Caso o número de inscrições e/ou matrículas efetuadas seja inferior a 50% das vagas 
oferecidas, o campus Rio do Sul poderá cancelar a oferta do curso.  

10.4. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções 
constantes neste Edital, bem como do Projeto Pedagógico do Curso e da Resolução n. 064 - 
Consuper/IFC/2016. 

10.5. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do processo de vagas, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

10.6. O aluno matriculado que faltar ao primeiro encontro do curso no dia 27/03/2018, sem 
justificativa, será considerado desistente e terá sua vaga disponibilizada aos candidatos da lista de 
espera. 

10.7. Às etapas dos resultados da inscrição e da seleção cabem recurso somente ao Diretor-Geral do 
campus, mediante formalização de pedido de recurso (vide formulário no Anexo I do presente edital) 
dentro do prazo previsto no cronograma – subitem 9. 

10.8. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária de 
Rio do Sul/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste termo. 

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-geral e pela Direção de Desenvolvimento 
Educacional do campus. 

 

Rio do Sul, 02 de fevereiro de 2018. 

 

 
ORIGINAL ASSINADA  

RICARDO KOZOROSKI VEIGA 
Diretor-Geral do campus Rio do Sul 
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ANEXO I – RECURSO  

Referente: 
(  ) Resultado da Inscrição 
(  ) Resultado da Seleção 

 

NOME DO CANDIDATO(A):_____________________________________________________ 

 

CURSO/EDITAL: _____________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

PARA FUNDAMENTAR ESSA CONTESTAÇÃO, ENCAMINHO EM ANEXOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
_____________________, ____ / ___ / _____. 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II – QUANTITATIVO DE VAGAS POR MUNICÍPIO E POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

Município Dependência administrativa à qual a 
escola está vinculada 

Quantidade de 
vagas 

Agrolândia Municipal 01 

Agrolândia Estadual 01 

Agronômica Municipal 01 

Agronômica Estadual 01 

Atalanta Municipal 01 

Aurora Municipal 01 

Braço do Trombudo Municipal 01 

Chapadão do Lageado Municipal 01 

Dona Emma Municipal 01 

Ibirama Municipal 01 

Imbuia Municipal 01 

Ituporanga Municipal 01 

José Boiteux Municipal 01 

Laurentino Municipal 01 

Laurentino Estadual 01 

Lontras Municipal 01 

Mirim Doce Municipal 01 

Petrolândia Municipal 01 

Pouso Redondo Municipal 01 

Presidente Getúlio Municipal 01 

Presidente Nereu Municipal 01 

Rio do Campo Municipal 01 

Rio do Oeste Municipal 01 

Rio do Oeste Estadual 01 

Rio do Sul Municipal 01 

Rio do Sul Estadual 03 

Salete Municipal 01 

Santa Terezinha Municipal 01 

Taió Municipal 01 

Trombudo Central Municipal 01 

Vidal Ramos Municipal 01 

Vitor Meireles Municipal 01 

Witmarsum Municipal 01 
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