MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
ATA Nº 339 / 2019 - CGING/REIT (11.01.18.00.11)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Blumenau-SC, 17 de junho de 2019.

Ata do Sorteio Público referente ao Edital º 030/2019/IFC - Processo de Seleção 2019/2
para os Cursos Técnicos Subsequentes e Concomitantes ao Ensino Médio do IFC
Instituto Federal Catarinense
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quize horas e trinta
minutos, reuniram-se na sala da Coordenação-Geral de Ingresso na Reitoria do Instituto
Federal Catarinense - Blumenau-SC, a Coordenadora-geral de Ingresso (CGI), Carolina
Giordano Bergmann, Institucional, bem como as testemunhas, todas servidoras do IFC,
Carlos Eduardo Pieri, Rodrigo Rabassa Morales e Bárbarah Cristine Leidow Sorgetz para
procederem o sorteio das vagas designadas pelo Edital nº 030/2019 - Processo de Seleção
2019 para os Cursos Técnicos de Cursos Técnicos de Defesa Civil Subsequente ao Ensino
Médio (Campus Camboriú), Segurança do Trabalho Subsequente ao Ensino Médio (Campus
Camboriú), Transações Imobiliárias Subsequente ao Ensino Médio (Campus Camboriú),
Edificações Subsequente ao Ensino Médio (Campus Fraiburgo) e Mecânica Subsequente ao
Ensino Médio (Campus Luzerna) do Instituto Federal Catarinense. O sorteio público ocorreu
na sala da Coordenação-Geral de Ingresso, no prédio anexo da Reitoria. A CGI convidou dois
servidores da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) e um servidor da
Coordenação-Geral de Comunicação (CECOM) para acompanharem o sorteio. O ingresso
para os referidos cursos é no segundo semestre letivo de 2019 e o início do período letivo
será dia 29/7/2019. Inicialmente foi explicado as regras do sorteio definidas pelo edital.
Explicou-se também que serão sorteados todos os candidatos inscritos, gerando uma lista
geral de classificação a ser publicada posteriormente no Portal de Ingresso. 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. Iniciou-se o sorteio eletrônico,
seguindo a ordem dos cursos definidas no Quadro 1 do Edital nº 030/2019. O resultado de
cada um dos 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, Carolina Giordano Bergmann,
SIAPE 2009653, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes.
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