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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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EDITAL Nº 33 DE 2022 DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA
INGRESSO NA INCUBADORA I3FC – FLUXO CONTÍNUO

A Direção  do  Campus Rio  do  Sul  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Catarinense – IFC no uso de suas atribuições, por meio da Coordenação de Extensão, Estágios e
Egressos, torna público o Edital Nº 33/2022, SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA INGRESSO NA
INCUBADORA I3FC – FLUXO CONTÍNUO, para selecionar projetos para participarem da etapa
de Pré-incubação da Incubadora I3F no campus Rio do Sul.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários do Instituto Federal Catarinense,
denominada I3FC, com sede no Campus Rio do Sul, se caracteriza como um programa institucional
de  geração,  consolidação  e  assessoramento  de  empreendimentos  inovadores,  cooperativas
populares,  empreendimentos  econômicos  e  solidários  e  empresas  juniores,  em  seus  aspectos
técnicos  e  gerenciais,  por  meio  da  formação  complementar  de  empreendimentos  em  áreas
compatíveis com as atividades de Ensino, Extensão, Pesquisa e inovação oferecidas pelo Instituto
Federal Catarinense – IFC. 

1.2 O Sistema de Incubação da I3FC Campus Rio do Sul, possui duas modalidades: a Pré-incubação
e a Incubação. Para fins deste edital, será considerada apenas a Pré-Incubação.

1.3  Serão  selecionadas  propostas  de  negócios  para  o  programa  de  Pré-incubação  da  I3FC  –
Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários do IFC, sem previsão de fomento.

1.4  Os interessados que desejarem participar deverão compor equipes de, no máximo, 03 (três)
integrantes para submeter sua proposta neste Edital.

1.5 As propostas selecionadas serão integradas à Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul, por
meio do seu Sistema de Incubação na modalidade “Pré-incubação”.
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1.6 O período de Pré-incubação terá duração prevista de até 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura do contrato de Pré-Incubação, e deverá seguir o cronograma estipulado pela Incubadora
I3FC Campus Rio do Sul, cumprindo os prazos de cada etapa descrita no item 8 deste Edital.

1.7  As atividades  da Pré-incubação são regulamentadas  pelo  Regimento  Interno da Incubadora
I3FC Campus Rio do Sul, e pela Resolução 09/2020, que dispõe sobre o regulamento da rede de
incubadoras de empreendimentos econômicos e solidários do Instituto Federal Catarinense.

2. DEFINIÇÕES

2.1  Pré-Incubação:  conjunto  de  ações  destinadas  aos  alunos  e  egressos  dos  cursos  do  IFC,
comunidades em situação de vulnerabilidade e da sociedade civil em geral que detectaram uma
oportunidade de negócio, conhecem como viabilizá-la, mas necessitam de apoio por um período de
até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses, no qual poderão utilizar
todos os serviços da Incubadora para o término da definição do empreendimento, sob orientação
técnica de servidores do IFC ou parceiros, incluindo a realização de Estudo de Viabilidade Técnico-
Econômica  –  EVTE,  elaboração  de  PVM (Produto  Mínimo  Viável),  estruturação  do  Plano  de
Negócios ou a elaboração do protótipo/processo e auxílio a captação do capital necessário para o
efetivo início do negócio. Não podendo nessa modalidade ter CNPJ. O objetivo final é preparar os
empreendedores para ingressarem na modalidade de Incubação.

2.2 Incubadora de Empreendimentos Econômicos – programa institucional que objetiva estimular
ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em
conhecimento,  com o objetivo de facilitar  a  criação e  o desenvolvimento de Empreendimentos
Econômicos.

2.3  Modelagem  de  Negócios:  etapa  de  planejamento  de  um  negócio  que  tem  como  cerne  a
compreensão de como uma organização cria valor, consegue entregá-lo e, por fim, capturá-lo. Essa
etapa se constitui em: Sumário Executivo e Análise de Mercado. Inclui as etapas de relacionamento
com o  segmento-alvo,  estratégias  de  marketing  e  logística  de  entrega,  assim  como atividades,
recursos e parceiros-chave para o sucesso do negócio.

2.4  Business  Model  Canvas ou,  simplesmente,  Canvas:  é  uma ferramenta  visual  que auxilia  o
empreendedor na elaboração do plano de negócios. É a possibilidade de visualizar a descrição do
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negócio e das partes que o compõem, de maneira simples e fácil, fazendo com que a ideia seja
compreendida por quem lê da forma pretendida pelo empreendedor. É nele que se define o que a
empresa faz e como ela vai gerar lucro e se sustentar no mercado. Qualquer pessoa, ao ver o quadro
do  Canvas completo, deve ser capaz de visualizar o modelo de negócio e sugerir inovações que
podem depois ser validadas.

2.5 Mentoria: é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional que consiste em uma
pessoa com experiência na área ou segmento empresarial do projeto, já atuante e estabelecida no
mercado,  podendo ser  um professor  da área de negócios  do IFC,  que  ajuda outras  pessoas  ou
empresas menos experientes ou iniciantes no tema do empreendedorismo.

2.6 Economia Criativa: é o modelo de negócio ou gestão que originam produtos desenvolvidos a
partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de
empreendimento.

2.7 Inovação Tecnológica: refere-se a introdução de um novo bem ou serviço, um novo método de
produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matéria-prima, a
execução de uma nova organização.

2.8  Inovação  Social:  refere-se  a  mudanças  no  modo  como  a  organização  gerencia  seu  capital
humano,  ou  seja,  o  desenvolvimento  a  introdução  de  novas  estruturas  para  atividades  e
procedimentos, relacionados ao capital humano da organização.

2.9 Contrato de Incubação: instrumento jurídico que possibilita aos empreendedores participantes,
tanto na modalidade de Pré-incubação como na Incubação, nos termos do Regimento Interno e
disposições avançadas nos Termos de Convênio, usufruir dos bens e serviços da Incubadora I3FC
do IFC Campus Rio do Sul.

3 PRÉ-INCUBAÇÃO DA INCUBADORA I3FC do IFC Campus Rio do Sul

3.1 A Pré-incubação da Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul é um programa de imersão
empreendedora que tem previsão de duração de até 12 (doze) meses.

3.2 A fase da  Pré-incubação é  o período em que as  ideias  empreendedoras  dos  incubados são
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estimuladas, desenvolvidas com profundidade e quando o potencial do projeto é analisado. Nessa
fase, são preparados projetos/protótipos que tenham condições de ingressar e crescer no mercado
como um novo produto, processo ou serviço.

3.3 O programa é pautado em três pilares principais:
(1) análise e desenvolvimento do projeto ou protótipo;
(2)  formação empreendedora,  voltado ao  desenvolvimento de  habilidades  empreendedoras
nos participantes;
(3)  networking: voltado à expansão da rede de contatos dos incubados com empresas e/ou
instituições para firmarem parcerias de sucesso.

3.4. A Comissão da Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul irá auxiliar no desenvolvimento
das  atividades  durante  todo o processo  de Pré-incubação,  desde  a  inscrição  dos  projetos  até  a
finalização de todo o ciclo de Pré-incubação.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

4.1.1 A Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul tem por objetivo geral apoiar a criação e a
consolidação  de  empreendimentos  inovadores,  transformando ideias  em produtos,  processos  ou
serviços  com inovação,  voltados  ao desenvolvimento  sustentável,  contribuindo para  solução de
problemas regionais e para melhoria de condições e inclusão social.

4.2 Objetivos específicos

4.2.1 São objetivos específicos da I3FC do IFC Campus Rio do Sul:
I. Contribuir para o desenvolvimento da região da AMFRI – Associação dos Municípios da
Região da Foz do Rio Itajaí;
II.  Fornecer  apoio  que  facilite  a  formação  de  novos  Empreendimentos  Econômicos  e
Empreendimentos Econômicos Solidários a partir de projetos cooperados entre a Incubadora,
Instituições de Ensino e entidades públicas e privadas;
III. Apoiar a seleção e formação de empreendimentos de excelência na área de atuação da
Incubadora;
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IV.  Amparar  novas  empresas,  para  que  os  produtos/serviços  originados  da  pesquisa
tecnológica possam alcançar o mercado global efetivamente;
V. Desenvolver a capacidade empresarial dos novos empreendedores;
VI. Apoiar a capitalização das novas empresas da Incubadora;
VII.  Auxiliar  na  coleta  e  difusão  de  informações  sobre  oportunidades  tecnológicas  e  de
mercado;
VIII. Incentivar a transferência de tecnologia;
IX.  Atuar  na  perspectiva  de  atendimento  integral  a  população-alvo,  para  constituição  de
empreendimentos e iniciativas econômicas coletivas autogestionárias, em conformidade com
as características e necessidades desta população e com princípios e diretrizes da economia
solidária;
X. Contribuir para o equacionamento de problemas sociais que determinam e condicionam a
qualidade de vida da população em termos, principalmente, das condições de trabalho e renda,
interagindo de forma permanente e integrada com outros atores sociais no campo ou afim à
economia solidária;
XI. Colaborar na formulação e execução de políticas públicas voltadas para a promoção de
iniciativas no campo da economia solidária, em nível local, nacional e internacional;
XII. Oferecer condições para a realização de atividade docente, de pesquisa e de extensão no
campo da economia solidária e afins;

XIII.  Formar  e  aperfeiçoar  pessoal  para  o  exercício  profissional  especializado  e  não
especializado, levando em conta a realidade socioeconômica local e nacional, bem como o
conhecimento disponível sobre os fenômenos envolvidos; 
XIV.  Manter  e  ampliar  o  intercâmbio  acadêmico,  técnico  e  científico  com  instituições
congêneres afins, nacionais e internacionais; e 
XV. Favorecer a participação das comunidades interna e externa no contínuo desenvolvimento
das atividades da I3FC do IFC Campus Rio do Sul.

5. MODALIDADES E QUANTITATIVO DE VAGAS

5.1. As vagas, por modalidade de empreendimento, estão assim distribuídas:

MODALIDADE NÚMERO DE VAGAS RESERVA
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Empreendimentos Econômicos 3 1

Empreendimentos Econômicos Solidários 2 1

5.2.  O  quantitativo  de  vagas  poderá  ser  remanejado,  entre  as  modalidades,  de  acordo  com  a
demanda e resultado das inscrições, sob a análise da Comissão da Incubadora I3FC Campus Rio do
Sul.

6. PUBLICO ALVO

6.1 Poderão concorrer a este Edital estudantes regularmente matriculados em qualquer curso do IFC
que tenham interesse em criar/desenvolver um projeto a partir de um problema, necessidade ou
oportunidade detectada no mercado, além de interessados oriundos da comunidade externa ao IFC.

7. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

7.1 É obrigatório o mínimo de 01 (um) e no máximo de 03 (três) integrantes para composição da
equipe que propõe o projeto de negócio.

7.2 As propostas aprovadas ficarão vinculadas à Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul.

8. DA INSCRIÇÃO

8.1  Os  interessados  na  Pré-incubação  de  Projetos  na  modalidade  de  EMPREENDIMENTOS
ECONÔMICOS na Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul deverão realizar suas inscrições,
gratuitamente, por meio do preenchimento e envio do Formulário de Inscrição on-line, disponível
no link https://forms.gle/mXqiY5bEaPoRsyAD7 , e adicionando os seguintes documentos:

• Curriculum vitae ou Curriculum Lattes, no formato PDF;
• Modelo da Proposta do Projeto Experimental de Inovação (PEI) – ANEXO I;
• Link para o vídeo (até 10 (dez) minutos) de apresentação da proposta de negócio. Pode ser
usado o modelo CANVAS como referência;
• Possuir autorização expressa dos pais ou responsáveis legais, quando tratar-se de discente
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menor de 18 anos (ANEXO II).

8.2  Os  interessados  na  Pré-incubação  de  Projetos  na  modalidade  de  EMPREENDIMENTOS
ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS na Incubadora I3FC do IFC Campus Rio do Sul deverão realizar
suas  inscrições,  gratuitamente,  por  meio do preenchimento do Formulário de Inscrição on-line,
disponível no link https://forms.gle/JY91US4VsL6Cfvq76 .

8.3 As propostas deverão completar, no mínimo, os campos obrigatórios da Ficha de Inscrição on-
line, conforme item 7.1, para que tenham suas inscrições aprovadas para análise.

8.4  As  inscrições  submetidas  até  o  dia  15  de  cada  mês,  serão  analisadas  e  o  resultado  será
disponibilizado  no  site  do  IFC  Campus Rio  do  Sul  até  o  último  dia  do  mês  subsequente  ao
recebimento.

8.5 No caso de aprovação da inscrição, os proponentes deverão aguardar o contato da Comissão de
Incubadora I3FC Campus Rio do Sul para definição da assinatura do Contrato de Pré-incubação e
início das atividades, conforme as etapas descritas no item 8 deste Edital.

8.6 Não serão aceitas inscrições em desacordo com as normas e prazos deste edital.

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

9.1 Será permitida interposição de recurso quanto aos projetos com indeferimento de inscrição,
conforme item 7 deste Edital, devidamente fundamentado, até 10 (dez) dias após a publicação do
resultado, conforme item 7.3, através do ANEXO III.

9.2 O ANEXO III  – FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO deverá ser enviado
EXCLUSIVAMENTE no endereço eletrônico: jurandir.domingues@ifc.edu.br .

10. ETAPAS E PRAZOS DA PRÉ-INCUBAÇÃO

10.1  Durante o período de Pré-incubação, as propostas selecionadas neste edital deverão realizar
todas as etapas previstas em Plano de Trabalho definido conforme Regimento Interno da Incubadora
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I3FC Campus Rio do Sul.

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

11.1 O monitoramento das atividades realizadas pelos pré-incubados será realizado pela Comissão
da Incubadora I3FC Campus Rio do Sul.

12.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Toda publicação ou divulgação relativa ao projeto deverá fazer referência à Incubadora I3FC
Campus Rio do Sul.

12.2  É  de  responsabilidade  dos  interessados  o  acompanhamento  de  todas  as  informações  e
publicações referentes a este edital.

12.3 A inscrição implicará a tácita aceitação dos prazos e condições estabelecidos neste edital, dos
quais o proponente não poderá alegar desconhecimento.

12.4 O Campus Rio do Sul IFC não se responsabiliza por submissão não recebida por motivo de
ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das  linhas  de
comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência dedados.

12.5 Todas as informações prestadas pelo Interessado são de sua total responsabilidade. A utilização
de  documentos  ou  informações  falsas  implicará  na  exclusão  da  proposta  e  apuração  de
responsabilidades.

12.6 O presente edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por
motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.

12.7 Este edital e o modelo dos formulários necessários ao seu atendimento podem ser encontrados
no site www.ifc-riodosul.edu.br .
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12.8  No  caso  de  dúvida  ou  esclarecimento  sobre  este  edital,  o  candidato  poderá  contactar  o
endereço eletrônico: jurandir.domingues@ifc.edu.br .

12.9  Casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  da  Incubadora  I3FC  Campus Rio  do  Sul,
devidamente instituída por portaria da Direção Geral do Campus Rio do Sul.

Rio do Sul/SC, 20 de outubro de 2022.

     (Original Assinado   e   Arquivado)       
ANDRÉ KUHN RAUPP

Diretor-geral do Campus Rio do Sul 
 Portaria nº 108/2020, de 29/01/2020 
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ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA DO PROJETO EXPERIMENTAL DE INOVAÇÃO
(PEI)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do projeto:

Nome da equipe (Criar
um nome-fantasia para
sua equipe):

Nome do coordenador 
do projeto:

NOME COMPLETO DOS COMPONENTES DA EQUIPE (O coordenador do projeto deve ser 
identificado na posição 1)

1.

2.

3.

4.

5.
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2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

2.1. Proposta de Valor

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique o tipo de proposta de valor do seu negócio (novidade,  desempenho, customização,
eficácia,  design,  marca/status,  preço,  redução  de  custos,  redução  de  risco,  acessibilidade  e
conveniência) e descreva-a, abordando os seguintes aspectos:

 Quais são as necessidades e desejos dos clientes?
 Quais são os problemas dos clientes que serão solucionados e/ou as oportunidades que

serão exploradas pelo seu negócio?
 Se a ideia de negócio é inédita, qual é a inovação do negócio? É uma inovação radical ou

incremental? É uma inovação em produto, processo, estrutura, serviço, modelo de negócio,
mercado, etc.?

 Qual  é  a  inovação  e/ou  diferenciação  de  seu  negócio  que  gerará  uma oferta  de  valor
superior  para  seus  clientes,  fazendo-o  preferir  seus  produtos  e  serviços  que  os  da
concorrência?

 Quais são os produtos e/ou serviços que são oferecidos aos clientes?
 Quais são os impactos sociais, econômicos, culturais e ambientais da proposta?

2.2. Segmentos de Clientes

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique o tipo de mercado (mercado de massa, mercado de nicho, segmentado, diversificado,
plataformas multilaterais, etc.) e o segmento específico de clientes do seu negócio e descreva-o,
abordando os seguintes aspectos. Você não precisa especificar todas as variáveis, somente os que
forem aplicáveis ao seu negócio.

 No que se referem à segmentação geográfica, quais são as regiões geoeconômicas, estados,
cidades, zonas e bairros em que estão localizados seus clientes?

 No que se referem à segmentação demográfica, seus clientes pertencem a quais gêneros,
faixas etárias, classes sociais, níveis de ensino, raças, etnias e religiões?

 No que se referem à segmentação psicográfica, quais são os valores e estilos de vida de
seus clientes?

 No que se referem à segmentação comportamental, quais são as ocasiões de compra ou
uso, os benefícios buscados, status do usuário, índice de utilização, status de fidelidade,
estágio de prontidão e atitude em relação ao produto e/ou serviço?

Sede: Estrada do Redentor, 5665 - Cx. Postal 441 - CEP 89163-356 - Rio do Sul - SC Fone/Fax: (47) 3531-3700

Unidade Urbana: Rua Abraham Lincoln, 210, Bairro Jardim América - CEP 89160-202 - Rio do Sul - SC Fone: (47) 3525-8600

Unidade Tecnológica: Rua Mafalda Lingner Porto, 93, Bairro Progresso - CEP 89163-644 - Rio do Sul - SC Fone: (47) 3520-8200
Site oficial: http://www.ifc-riodosul.edu.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense  - Campus Rio do Sul

2.3. Canais de Comunicação

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique  os  canais  de  comunicação  utilizados  para  divulgar  seus  produtos  e  serviços  e  se
relacionar com os clientes. Exemplos: telefone, chat, e-mail, e-mail marketing, mala direta, jornal,
revista, rede social, site, evento, patrocínio, panfletagem, feira de negócios, TV, rádio,  outdoor,
busdoor, etc.

2.4. Canais de Distribuição

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique o tipo de distribuição (exclusiva,  intensiva ou seletiva) e os canais  de distribuição
utilizados  para  entregar  seus  produtos  e  serviços.  Exemplos:  representantes,  atacadistas,
distribuidores, varejistas, equipe própria de vendas, etc.

2.5. Relacionamento com o Cliente

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique  o  tipo  de  relacionamento  com o  cliente  (assistência  pessoal,  self-service, serviços
automatizados, comunidades, co-criação, etc.) e descreva a estratégia de relacionamento com ele.
Como pretende conquistar, manter e se relacionar com os clientes?

2.6. Atividades Principais

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique os tipos das atividades principais (produção, comércio, prestação de serviços, etc.) e
descreva-as.

2.7. Recursos Principais

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique os principais recursos organizacionais (materiais e físicos, financeiros, humanos, etc.) e
descreva-as.
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Informe quais recursos do IFSP pretende utilizar.
Quais são os recursos (imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, software, móveis, materiais de
consumo, etc.) necessários para abertura do negócio?

2.8. Parcerias Principais

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique os principais tipos de parcerias (otimização e economia de escala, redução de risco e
incerteza, terceirização, etc.) e parceiros (consultor, contador, advogado, empresas de entrega, etc.)
e descreva-os.

2.9. Fontes de Receitas

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique  os  principais  tipos  de  fontes  de  receitas  (vendas  diretas,  pagamento  pelo  uso,
assinaturas, aluguel, licenciamento, comissões, anúncios, etc.) do seu negócio e descreva-os.

2.10. Estrutura de Custos

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique os principais investimentos, custos e despesas do seu negócio.

3. REFERÊNCIAS

Apague essa explicação e preencha com os dados do seu negócio.
Identifique as referências utilizadas para elaboração dessa proposta de projeto experimental de
inovação.
Formate as referências de acordo com a ABNT.
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR

Dados do responsável:
Nome completo: __________________________________________________________________

CPF: _______________________________ RG: _____________________________

Grau de parentesco: _______________________________________________________________

Telefone: (___) _________________________________

Eu, ____________________________________________________________, autorizo o(a) menor

_________________________________________________________________, aluno(a) do curso

______________________________________________________________, número de matrícula

_________________________________________________ a participar do processo de seleção de 
propostas de Projetos Experimentais de Inovação (PEI’s) para hospedagem na Incubadora I3FC do
Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Declaro conhecer e aceitar os critérios e normas
constantes  no  Edital  de  Chamada  Nº  ________________________/202____,  e  certifico  como
verdadeiras as informações acima.

Rio do Sul ________ de __________________ de __________.

_________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Eu, ____________________________________________________________________________, 

portador do CPF nº ____________________________________, coordenador de projeto intitulado

_______________________________________________________________________________,

candidato a uma vaga no Processo Seletivo de Propostas de Projetos Experimentais de Inovação

para hospedagem na Incubadora I3FC do Instituto Federal Catarinense  Campus Rio do Sul,  no

Edital  de Chamada nº _________,  apresento recurso junto à  Comissão da Incubadora contra  o

resultado da etapa_________________________________________________________________.

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Se necessário, anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as a seguir:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Rio do Sul, _____ de _________________de 202__.

__________________________________________
Assinatura do candidato
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