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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 10/2022

Oferta de vagas para curso de Qualificação Profissional – Formação Continuada em
Manufatura Avançada/Indústria 4.0/Internet Industrial

O Diretor-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, no uso de suas
atribuições legais e considerando a Resolução 64 CONSUPER - IFC/2016, torna pública a
abertura das inscrições para o CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM
MANUFATURA AVANÇADA/INDÚSTRIA 4.0/INTERNET INDUSTRIAL, na categoria de
Formação Continuada regido pelas disposições a seguir:

1. Resumo do edital:

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das
InscriçõesEscolaridade

Manufatura
Avançada/Indústria

4.0/Internet Industrial

20 Ensino médio concluído N 25 de fevereiro até 06
de março de 2022

2. Apresentação do Curso:
O objetivo principal do curso é propiciar qualificação profissional continuada no contexto da
Manufatura Avançada (também conhecida como Internet Industrial ou Indústria 4.0) para
profissionais das indústrias e entusiastas da região do Alto Vale do Itajaí capacitando-os nas
terminologias, conceitos e tecnologias fundamentais deste novo modelo de produção
industrial.

Dentre os objetivos específicos deste curso de qualificação se pode afirmar:
▪ disseminar o conhecimento sobre Indústria 4.0 na região do Alto Vale do Itajaí;
▪ promover a qualificação dos profissionais atuantes nas indústrias do setor

eletrometalmecânico da região do Alto Vale do Itajaí;
▪ capacitar estudantes e entusiastas sobre o tema para pesquisar e desenvolver essas

tecnologias na região do Alto Vale do Itajaí;
▪ promover a incorporação de novas tecnologias/atividades, economicamente viáveis,

contextualizadas ao Arranjo Produtivo Local e ecologicamente corretas;
▪ valorizar o diferencial das tecnologias da Indústria 4.0 em termos de maior agregação

de valor (renda, saúde, sustentabilidade), melhoria do processo e produtividade
industrial;
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▪ apresentar e divulgar as linhas de ensino, pesquisa e extensão da Unidade
Tecnológica do Campus Rio do Sul para a comunidade externa.

3. Do Curso

3.1 O curso terá carga horária de 180 (cento e oitenta) horas e será ofertado conforme quadro
abaixo:

Curso Dias/Horário Local

Manufatura
Avançada/Indústria

4.0/Internet Industrial

Terças-feiras, quartas-feiras e
quintas-feiras das 18h45 às

22h

Instituto Federal Catarinense
– Campus Rio do Sul –
Unidade Tecnológica

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

3.3 As aulas terão início no dia 15 de março de 2022, com previsão de término no mês de
julho de 2022.

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

4.1 O curso visa atender a qualificação profissional continuada de profissionais atuantes nas
áreas de engenharia de processo, produto e/ou manutenção das indústrias da região do Alto
Vale do Itajaí, estudantes de diversas modalidades de ensino técnico ou tecnológico que
desejem especialização nesta temática e ainda pessoas da comunidade que tenham
interesse no tema com o objetivo de aprimoramento profissional para recolocação ou novas
iniciativas de negócio em temas transversais ao curso.

4.2 Seguindo a política de promoção de acesso à qualificação profissional, na seleção será
dada prioridade às pessoas que não possuem vínculo trabalhista ou estudantil com o IFC. No
ato da inscrição o candidato optará por uma das duas categorias:

4.2.1 Comunidade Externa: pessoas sem vínculo empregatício ou estudantil com o IFC;

4.2.2 Comunidade Interna: pessoas com vínculo empregatício ou estudantil com o IFC.

4.3 São requisitos mínimos/escolaridade para a inscrição:
a) realizar o pedido de inscrição no curso conforme cronograma deste edital;
b) ter disponibilidade horária para cursar o curso em 3 (três) noites por semana;
c) ter sido sorteado, caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas ofertadas;
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d) possuir diploma de ensino médio;
e) possuir mais de 16 (dezesseis) anos de idade no dia da inscrição.

4.4 Serão ofertadas 20 (vinte) vagas.

5. Das Inscrições

5.1 Período de Inscrição: de 25 de Fevereiro a 06 de Março de 2022.

5.2. Horário e Local: inscrições online no link http://bit.ly/ifc-industria40-2022

5.3.São procedimentos indispensáveis para o ato da inscrição:

a) Tomar ciência do conteúdo deste Edital;
b) Preencher integralmente e enviar a ficha de inscrição (Anexo I) disponível no endereço
especificado no item 5.2. E em caso de candidato menor de 18 anos, os responsáveis legais
devem enviar a ficha de inscrição;
c) Documentos comprobatórios dos requisitos mínimos/escolaridade exigidos.

6. Da Seleção

6.1 Caso o número de inscritos seja igual ao número de vagas, ou menor, respeitados os
limites descritos no item 10.3, todos os inscritos estarão aptos a realizar a matrícula.

6.2 Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, será realizado
Sorteio Público, que será gravado e disponibilizado na página do campus.

6.2.1 As vagas do sorteio serão disponibilizadas prioritariamente para a categoria
Comunidade Externa, e as demais vagas excedentes, quando houver, serão disponibilizadas
para a Comunidade Interna.

6.3 O Sorteio Público, se houver necessidade, será realizado no dia 08 de março de 2022 às
14h00 em sala virtual com link disponibilizado aos inscritos.

6.4 O Sorteio Público será realizado com a presença de, no mínimo, 3 (três) servidores(as) do
IFC, não sendo obrigatória a presença dos candidatos.

6.5 Será divulgada na página do Campus Rio do Sul a lista dos inscritos em ordem alfabética,
no dia do sorteio.

6.6 No dia do sorteio, será acessado durante a sessão o site de sorteio eletrônico disponível
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na internet, após lançados os nomes, o sorteio será realizado.

6.7 A ordem para realização das matrículas respeitará fielmente a ordem de classificação
sorteada.

6.8 Havendo disponibilidade de docente e espaço físico, o número de vagas poderá ser
ampliado, conforme interesse institucional.

7. Da Matrícula

7.1. O candidato selecionado deve preencher a ficha de matrícula no link fornecido e
apresentar a documentação (item 7.2) no primeiro dia de aula, a ser confirmada no contato
fornecido pelo candidato no ato da inscrição.

7.2. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original); Serão considerados documentos
de identificação para efeito de inscrição: Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias
de Segurança Pública ou pelas Forças Armadas Brasileiras ou de países que possuem
acordos diplomáticos com o Brasil, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos que, por Lei
Federal, tenha validade como documento de identidade e possibilite a conferência da foto e
da assinatura, ou Carteira Profissional, ou Passaporte, ou Carteira de Habilitação com
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97.
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
c) Certificado de conclusão do Ensino Médio (cópia acompanhada do original).

7.3. O candidato não matriculado no prazo estipulado perderá sua vaga.

7.4 Caso o candidato não atenda aos prazos e normas estabelecidas neste edital terá sua
matrícula cancelada automaticamente e a vaga será ofertada a outro candidato, na segunda
chamada.

7.4.1. A segunda chamada poderá ocorrer em até 10 dias após o início das aulas do curso.

7.4.2 O Campus Rio do Sul reserva-se o direito de realizar tantas chamadas quanto
necessárias para preencher as vagas disponibilizadas no edital até a realização de 25% da
carga horária do curso.

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.
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8. Das Avaliações e da Certificação

8.1. A avaliação de desempenho será através da participação em sala de aula, apresentação
de trabalhos e/ou projetos integradores, observação do desenvolvimento das competências e
habilidades durante a realização de exercícios, laboratórios, experimentos teóricos e práticos,
provas teóricas e/ou práticas.

8.2 Considerar-se-á APTO para a certificação no curso de qualificação deste edital, o aluno
que:

I. Comprovar 75% (setenta e cinco por cento) de presença na carga horária destinada a
cada componente curricular do curso; e

II. Obter rendimento acadêmico, convertido em nota, de no mínimo 6,0 (seis vírgula zero)
ao término de cada componente curricular.

9. Do Cronograma

Ordem Atividade Período

1 Período para Inscrições 25/02 a 06/03/2022

2 Homologação dos Inscritos 07/03/2022

3 Período para Recurso 08/03/2022 – Até às 12h

4 Resultado do Recurso 08/03/2022 – Até às 14h

5 Seleção (Sorteio Público, se necessário) 08/03/2022 às 14h

6 Divulgação do resultado da seleção 08/03/2022 – Até às 18h

7 Período para Recurso 09/03/2022 – Até às 12h

8 Resultado do Recurso 09/03/2022 – Até às 14h

9 Resultado Final 09/03/2022 - Até às 18h

10 Matrícula 10/03 e 11/03/2022

11 Palestra de Início do Curso 15/03/2022

12 Início das Aulas 15/03/2033

13 Fim previsto do curso Julho/2022
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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 Escolar ou equivalente do campus será responsável pela recepção das
fichas de inscrição.

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 da Organização Didática e demais normas
didático-pedagógicas do IFC.

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 aos 2 (dois) primeiros encontros do curso, sem
justificativa, será considerado desistente.

10.7. As etapas dos resultados da inscrição e da seleção cabe recurso somente (Anexo II) ao
diretor-geral do campus, dentro do prazo previsto no cronograma.

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/SC, 25 de Fevereiro de 2022

____________________________________
André Kuhn Raupp

Diretor-geral do Campus Rio do Sul
Portaria nº 108/2020
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso:

Nome completo:

CPF: RG: Data de Nascimento:
/       /

Av./Rua: Nº Complemento:

Bairro: Cidade/Estado: CEP:

Telefone:
(      )

Celular:
(      )

E-mail:

Escola que concluiu o Ensino Médio:

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do Edital de Seleção nº 10/2022, bem
como concordar com os termos que o regem.

* Anexar os comprovantes de requisitos mínimos, caso exigido.

Local e Data:____________________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________

Assinatura do responsável (caso menor de idade): ______________________________
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ANEXO II – 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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