Ata nº 001/2017 – Sorteio Público referente ao Edital º 040/2017/IFC – Processo de Seleção 2018
de vagas não ocupadas Curso Técnicos Subsequentes e Integrados ao Ensino Médio
Instituto Federal Catarinense
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se na sala do
Departamento de Desenvolvimento Educacional, do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul – , o
Diretor de Desenvolvimento Educacional, Orlando Cristofolini, a Coordenadora Geral de Ensino, Neiva
Hoepers de Araújo, os servidores Rogério Krause e Edemir José de Oliveira, para procederem o sorteio das
vagas designadas pelo Edital nº 040/2017 – Processo de Seleção 2018 para os Cursos Técnicos de
Agrimensura

Subsequente

ao

Ensino

Médio;

Subsequente

de Agropecuária,

Subsequente

de

Eletroeletrônica e do Curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio. O ingresso para os
referidos cursos é no primeiro semestre letivo de 2018 e o início do período letivo será dia 05/02/2018.
Como os três cursos subsequentes: Agropecuária, Agrimensura e Eletroeletrônica apresentaram um número
de candidatos inscritos menor que o número de vagas, estes não foram submetidos a sorteio, portanto
todos os candidatos inscritos estão aptos a fazerem a matrícula. Em seguida procedeu-se o sorteio
eletrônico dos candidatos inscritos para o curso Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino médio que
apresentou 33 (trinta e três) candidatos que concorrem a 12 (doze) vagas. Inicialmente foi apresentada a
lista com os 33 (trinta e três) candidatos e seus respectivos números para sorteio, que respeitou a ordem
alfabética da lista dos aprovados publicada. Foram sorteados todos os candidatos inscritos, gerando uma
lista geral de classificação pela ampla concorrência e por ação afirmativa (cota) a ser publicada
posteriormente no Portal de Ingresso e site do IFC-Rio do Sul. Nesta lista constarão todos os candidatos e
sua colocação no sorteio, tanto na ampla concorrência quando na ação afirmativa na qual o candidato se
inscreveu. Além disso, será publicada uma lista com os candidatos aprovados e aptos para matrícula em
primeira chamada, de acordo com o número de vagas ofertadas pela ampla concorrência e pelas cotas. O
restante dos candidatos sorteados que não foram contemplados com uma vaga estará em lista de espera.
Em caso de desistência até a data em que tenha decorrido um mês letivo do curso estes candidatos
poderão ser convocados na ordem definida no sorteio. O resultado do sorteios foi salvo em arquivo a ser
publicado posteriormente no Portal de Ingresso. Neste arquivo consta o curso sorteado, Campus, o número
sorteado e sua colocação no sorteio. Não havendo mais nada a tratar eu, Orlando Cristofolini, SIAPE
1882133, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
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