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Resultado Final do EDITAL Nº 13/2020 - GAB/CAMB

A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, no uso das suas atribuições
legais, homologa e torna público o Resultado Final do EDITAL Nº 13/2020-GAB/CAMB, referente à
seleção dos candidatos para o curso de Qualificação Profissional, na categoria de formação continuada
em Gestão e operação de restaurantes e similares.

1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS- em ordem alfabética

1 Alisson dos Santos

2 Deonir Bampi Junior

3 Isolete Albano Fraga

4 Jessica Laine Salvador

5 João Pedro Cruz de Oliveira

6 Liliana de Almeida Procópio Lazzari

7 Manoela Guimarães Sosa

8 Mateus Spinardi Silva

9 Nastasja Aragão KulKa

10 Selma de Fátima Pavan

11 Silvana Marques Marinho

12 Sirlei Terezinha de Morais Lorenz



2. MATRÍCULA

2.1 Devido à pandemia do novo coronavírus as matrículas serão realizadas exclusivamente através de
e-mail, no período de O07/07/2020 a 24/07/2020.  candidato que teve a inscrição homologada deverá
enviar os documentos digitalizados para o e-mail: registroacademico.camboriu@ifc.edu.br

2.2 Documentos para matrícula conforme exigências do edital:

a)  (Serão considerados documentos de identificação para efeito de inscrição:Carteira de Identidade
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)

c)  do Ensino Médio ou Superior;Certificado de conclusão

d)  de que trabalha ou trabalhou em restaurantes, hotéis, similares ou que possui negócioDeclaração*
na área de alimentos.

*A declaração pode ser feita e assinada pelo próprio candidato afirmando que trabalha ou trabalhou na
área de A&B ou que possui negócio na área.

3. DAS VAGAS REMANESCENTES

3.1 As 8 vagas não ocupadas serão disponibilizadas para ocupação por meio de (matrícula imediata 
período de , realizada diretamente através do e-mail: 07/07/2020 a 24/07/2020)

A classificação e seleção dos candidatos às vagas. registroacademico.camboriu@ifc.edu.br
remanescentes dar-se-á por meio de ordem de e-mail solicitando a matrícula .

3.2 As vagas não ocupadas poderão ser ocupadas por todos os candidatos, independentemente de
terem ou não participado do EDITAL Nº 13/2020 - GAB/CAMB.

3.3 Deverão ser enviados todos os documentos descritos no item 2.2 e a ficha de inscrição Anexo I do
E d i t a l  1 3 / 2 0 2 0  d i s p o n í v e l  e m :
http://www.camboriu.ifc.edu.br/editais/2020/03/05/edital-no-132020-gabcamb-oferta-de-vagas-para-curso-de-qualificacao-profissional-formacao-continuada-em-gestao-e-operacao-de-restaurantes-e-similares/
.

4. INÍCIO DAS AULAS

Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o , previsto para o diainício das aulas
03/08/2020, está . Os matriculados devem acompanhar futurassuspenso por tempo indeterminado
publicações referentes ao início das aulas.

Publique-se.
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