Ata nº 003/2021 – Sorteio Público referente às vagas não ocupadas do Edital nº 78/2020 Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
Instituto Federal Catarinense

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e quarenta
minutos, reuniram-se em ambiente virtual o Coordenador geral de Ingresso (CGI), André Zuconelli,
bem como as testemunhas, servidores do IFC, Daisy da Silva e Carolina Giordano Bergmann, para
procederem o sorteio das vagas designadas pelo Edital nº 78/2020 – Processo de Seleção 2021 para
as Vagas Não Ocupadas dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. O sorteio público foi
gravado em ambiente virtual, devido a impossibilidade da presencialidade motivada pela pandemia
de COVID-19. Inicialmente foi informado que o sorteio refere-se ao edital 78/2020 do Processo de
Seleção 2021 e que, de acordo com o cronograma, nesta data estaria sendo realizado o sorteio dos
inscritos para as Vagas não Ocupadas. Estavam disponíveis para este momento, 2 vagas para o
curso de Informática no Campus Ibirama, 12 vagas para o curso de Agroecologia do Campus Rio do
Sul e 17 vagas para o curso de Eletroeletrônica do Campus Videira. Foram apresentadas as listas de
inscritos para cada um dos cursos e apresentado que a distribuição dos números de sorteio se deu
por ordem alfabética dos candidatos inscritos. Iniciou-se o sorteio eletrônico, sendo o resultado 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, André Zuconelli, SIAPE 3033662, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes.
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