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EDITAL Nº26 / 2021 – IFC – Campus Camboriú (RETIFICADO) 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Oferta de vagas para curso de Qualificação Profissional – Formação Continuada. 

 

A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a Resolução 064 Consuper - IFC/2016, torna pública a 

abertura das inscrições para o curso de Qualificação Profissional - Formação Continuada para 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA-EPT). destinado aos servidores da Educação Básica de 

Santa Catarina e aos servidores dos campi do IFC que firmaram o termo de convênio para 

oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1. Esta chamada pública é destinada para matrícula no Curso de Formação Continuada de 

Professores da EJA-EPT na modalidade de Educação à Distância (EaD) e será regida por este 

edital.  

1.2. Todas as informações referentes a esta chamada pública estarão disponíveis no site de 

processos seletivos do IFC - Campus Camboriú, disponível em 

http://www.camboriu.ifc.edu.br/editais/ 

1.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, matrícula, mensalidade ou de material  didático 

para a realização do curso objeto deste edital.  

1.4. A chamada pública para seleção de candidatos regida por este edital é para ingresso  no 

2° semestre letivo de 2021.  

1.5. A coordenação desta chamada pública está sob a responsabilidade do Campus Camboriú 

do IFC, em conjunto com a Coordenação-Geral dos cursos técnicos, da Pró-Reitoria de 

http://www.camboriu.ifc.edu.br/editais/
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Ensino, cabendo-lhes: 

  

a. acompanhar e homologar as inscrições;  

b. analisar documentos;  

c. divulgar resultados;  

d. julgar recurso, se houver;  

e. convocar candidatos classificados;  

f. publicar erratas e comunicados;  

g. tratar das demais informações relacionadas a este edital.  

1.6. Caso o número de vagas não seja contemplado por esta chamada pública, a rede estadual 

e  municipal de oferta dos cursos EJA-EPT poderão indicar professores para  preenchimento 

das vagas.  

1.6.1. O curso somente será realizado tendo no mínimo a metade das vagas preenchidas.  

 
2. RESUMO DO EDITAL: 

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das 
Inscrições 

Escolaridade 

Formação continuada 
para a Educação de 
Jovens e Adultos  

100 Servidor da rede municipal 
e/ou estadual de ensino 

Curso em 
EaD. 

26/07/2021 a 
12/08/2021 
26/07/2021 a 
10/09/2021 20 Servidor do IFC 

 
2.1. O preenchimento das 100 vagas deve ser feito prioritariamente por servidor das escolas 

parceiras atuantes na oferta de cursos de EJA-EPT com o IFC, sendo que as vagas não 

preenchidas serão ofertadas aos demais servidores da instituição parceira. 

2.1.1. As vagas não preenchidas por servidores das escolas estaduais e/ou municipais em 

parceria com o IFC serão preenchidas por servidores das demais escolas públicas municipais 

e/ou estaduais de Santa Catarina; 
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2.1.2. As vagas residuais serão preenchidas por servidores do IFC dos campi ofertante de EJA 

em parceria com o estado ou com o município;  

2.1.3. Caso não sejam ocupadas todas as vagas, elas poderão ser preenchidas por servidores 

dos demais campi do IFC.  

2.2. Serão ofertadas 20 vagas para servidores dos campi do IFC que ofertarão os cursos em 

parceria; 

2.2.1. Caso não sejam ocupadas todas as vagas, estas poderão ser preenchidas por servidores 

dos demais campi do IFC. 

2.3. A relação dos campi do IFC e das escolas parceiras está no anexo III deste edital. 

2.4 As vagas não preenchidas são destinadas ao público em geral com interesse na área da 

EJA.  

 

3. OBJETIVO DO CURSO: 

 

Compreender a Educação de Jovens e Adultos em sua ampla dinâmica histórica, social, política 

e cultural, contemplando a diversidade dos sujeitos e as suas relações com o mundo do 

trabalho. 

 

Objetivos específicos 

a)   Compreender a trajetória histórica da EJA no Brasil, com ênfase nas conquistas, nos 

desafios e nos avanços necessários para a garantia do acesso, permanência e êxito 

dos estudantes jovens e adultos na conclusão da educação básica enquanto direito 

fundamental; 

b)   Refletir sobre os princípios políticos e pedagógicos que orientam a Educação de 
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Jovens e Adultos, bem como a sua integração com a educação profissional e a 

articulação com o mundo do Trabalho no século XXI; 

c)   Reconhecer as especificidades e características dos sujeitos da EJA como caminho 

para busca de soluções a partir da valorização da diversidade, da experiência e dos 

saberes que marcam a trajetória de vida e a identidade do aprendiz jovem e adulto; 

d)   Refletir sobre a atuação do professor na consolidação dos objetivos políticos e 

pedagógicos da EJA e na formação de cidadãos críticos, reflexivos e contributivos 

para a sociedade;  

e) Refletir sobre o currículo e as práticas pedagógicas na EJA-EPT, enquanto caminhos 

e proposições para a humanização dos sujeitos e para a construção da cidadania. 

 

4. DO CURSO: 

4.1. O curso terá carga horária de 100 horas e será ofertado na modalidade EaD, conforme 
quadro abaixo: 

 

Curso Dias/Horário Local 

Formação continuada para a 
Educação de Jovens e 
Adultos. 

Ofertado na modalidade EaD 
com atividades on-line a 
serem definidas por cada 
unidade curricular. Haverá um 
encontro presencial no curso. 

Curso on-line ofertado pelo 
Campus Camboriú. 

4.2. Está previsto um encontro presencial ao longo do curso, em um dos campi do IFC que 

ofertam o curso de formação de professores em parceria com a rede estadual e/ou municipal 

em data a ser definida. 

4.2. Está previsto um encontro presencial ao longo do curso, em um dos campi do IFC que 
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ofertam o curso de formação de professores em parceria com a rede estadual e/ou municipal 

em data a ser definida, sendo facultada a presença do estudante.  

4.3. As aulas têm início previsto para o dia 16 de setembro de 2021 com previsão de término 

no mês de junho de 2022. 

4.3. As aulas têm início previsto para o dia 14 de outubro de 2021 com previsão de término no 

mês de junho de 2022. 

 

5. DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

5.1. O curso visa proporcionar a qualificação profissional por meio de formação continuada 

EJA- EPT aos servidores envolvidos na oferta dos cursos EJA-EPT em parceria com o estado 

ou município. 

5.2. São requisitos mínimos para a inscrição:  

a) Ter formação mínima em curso de graduação ou cursando graduação, mediante 

apresentação do diploma, ou atestado de matrícula que comprove a vinculação do 

acadêmico com o curso de graduação em andamento;  

b) Ser servidor atuante nas turmas da EJA da escola da rede municipal ou estadual de 

Santa Catarina parceira de oferta do curso EJA-EPT com o IFC, comprovado mediante 

declaração da escola;  

c) Ser servidor das demais escolas municipais ou estaduais de Santa Catarina, 

comprovado mediante contracheque ou declaração da escola a qual esteja vinculado;  

d) Ser servidor do campus do IFC no qual será ofertado o curso de Educação de Jovens e 

Adultos em parceria com a rede municipal ou estadual de ensino, e estar envolvido na 

oferta de cursos EJA-EPT, mediante declaração da chefia imediata do campus;  
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e) Ser servidor dos demais campi do IFC no caso das vagas residuais, mediante 

declaração da chefia imediata do campus ou contracheque; 

      f) Para as vagas residuais, público em geral com interesse na área da EJA.  
 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

6.1. Período de Inscrição: de 26/07/2021 a 12/08/2021  10/09/2021 

6.2. Horário e Local: As inscrições devem ser feitas pelo formulário on-line do google forms, 

disponível no link: https://forms.gle/CZByci6bGqzyoaa59 no qual o candidato deverá preencher 

seus dados, juntamente com os documentos comprobatórios listados no item 6.3 deste Edital.   

6.3. São procedimentos indispensáveis para o ato da inscrição: 

a) Tomar ciência do conteúdo deste Edital; 

b) Preencher o formulário do google forms integralmente dentro do prazo reservado para a 

inscrição, com todos os dados e documentos comprobatórios anexados, listados a seguir: 

(i)  Ficha de inscrição, em PDF, preenchida e assinada (ANEXO I do Edital). 

(ii) Diploma de Graduação ou Atestado de Matrícula em curso de Graduação, em PDF, de 

acordo com o item 5.2 do Edital.   

(iii) Documento comprobatório de vínculo institucional, em PDF, de acordo com o item 5.2 do 

Edital, não obrigatório para os candidatos inscritos de acordo com a letra (f) do item 5.2.  

(iv) Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso). Serão considerados documentos de 

identificação para efeito de inscrição: 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; 

(v) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

https://forms.gle/CZByci6bGqzyoaa59
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6.4 Todos os candidatos que atenderem aos critérios de inscrição exigidos neste Edital, estarão 

automaticamente inscritos. 

  

7. DA SELEÇÃO: 

 

7.1. A seleção será realizada atendendo aos critérios dos itens 7.2 a 7.7, e a ordem de envio 

do formulário do google forms.  

7.2. O preenchimento das 100 vagas deve ser feito prioritariamente por servidor das escolas 

parceiras na oferta de cursos de EJA- EPT com o IFC. 

7.3. As vagas não preenchidas por servidores das escolas estaduais e/ou  municipais em 

parceria com o IFC serão preenchidas por servidores das demais escolas públicas municipais 

e/ou estaduais de Santa Catarina; 

7.4. As vagas residuais serão preenchidas por servidores do IFC dos campi ofertante de EJA 

em parceria com o estado ou com o município;  

7.5. Caso não sejam ocupadas todas as vagas, elas poderão ser preenchidas por servidores 

dos demais campi do IFC.  

7.6. Serão ofertadas 20 vagas para servidores dos campi do IFC que atuam nos cursos em 

parceria; 

7.7. Caso não sejam ocupadas todas as vagas, estas poderão ser preenchidas por servidores 

dos demais campi do IFC. 

7.8 As vagas residuais poderão ser preenchidas pelo público em geral com interesse na área 

da EJA.  

7.8 7.9 O resultado com a lista de candidatos selecionados e aptos a realizar a matrícula será 

divulgado no http://www.camboriu.ifc.edu.br/editais/ do IFC - Campus Camboriú de acordo com 

o cronograma deste Edital (item 11).  
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8. DA MATRÍCULA: 

 

8.1.O candidato devidamente selecionado receberá um e-mail para a confirmação de sua 

matrícula, a ser realizada no prazo de 30/08/2021 a 03/09/2021. 04/10/2021 a 08/10/2021  

8.2. O candidato que não responder ao e-mail até o dia 03/09/2021  08/10/2021 , informando 

interesse em realizar a matrícula, perderá sua vaga, a qual será ofertada a outro candidato, na 

segunda chamada. 

8.2.1. A segunda chamada poderá ocorrer em até 10 dias após o início das aulas do curso. 

8.2.2. O Campus Camboriú reserva-se o direito de realizar tantas chamadas quanto 

necessárias para preencher as vagas disponibilizadas no edital até a realização de 25% da 

carga horária do curso. 

8.2.3. O candidato que não acessar o ambiente virtual nos primeiros 10 dias de aula poderá ter 

sua matrícula cancelada, sendo chamado, se houver, o candidato na lista de espera. 

 

9. DAS AVALIAÇÕES E DA CERTIFICAÇÃO: 

 

9.1. Para conclusão do curso e certificação, a avaliação será processual, analisando o 

desenvolvimento de cada aluno e considerará a capacidade de reflexão, criticidade e diálogo 

entre os conhecimentos profissionais teórico e prático pedagógicos voltados para a EJA. A 

percepção da evolução do aluno será por meio de interação por chats e fóruns e pela realização 

de atividades definidas no planejamento de cada unidade curricular. 

9.2. O cursista deve ter no mínimo 75% de frequência. A frequência será computada mediante 

a realização das atividades propostas em cada módulo, disponibilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem.  

9.3. A média final deve ser igual ou superior a 6,0 (seis), nas atividades avaliativas. Caso o 
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cursista não atingir a média igual ou superior a 6,0 (seis) nas avaliações, terá direito a realizar 

uma reavaliação de acordo com o plano de ensino de cada professor. Se, ainda assim, não 

obtiver média satisfatória, poderá refazer os módulos durante a vigência do curso.  

 

10. DA INFRAESTRUTURA PARA ACESSO ÀS ATIVIDADES:  

10.1. O campus Camboriú e os demais campi do IFC participantes da oferta dos cursos EJA 

em articulação com as escolas estaduais e municipais destinarão espaço no laboratório de 

informática para acesso à internet e computadores para a realização das atividades do curso 

de formação de professores na EJA- EPT. 

 

11. DO CRONOGRAMA: 

Ordem Atividade Período 

1 Período para Inscrições 26/07/2021 a 12/08/2021  

2 Homologação dos Inscritos 13/08/2021  

3 Período para Recurso 16/08/2021 a 17/08/2021  

4 Resultado do Recurso 1708/2021  

5 Data da seleção 18/08/2021 e 19/08/2021 

6 Divulgação do resultado final 20/08/2021  

7 Período de recurso 23/08/2021 a 24/08/2021  

8 Resultado do recurso 25/08/2021  

9 Resultado final 27/08/2021  

10 Matrícula 30/08/2021 a 03/09/2021  
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11 Aula inaugural 16/09/2021 

12 Fim previsto do curso 06/2022 

 

11. DO CRONOGRAMA: 

Ordem Atividade Período 

1 Período para Inscrições 26/07/2021 a 10/09/2021  

2 Homologação dos Inscritos 14/09/2021  

3 Período para Recurso 15/09/2021 a 16/09/2021  

4 Resultado do Recurso 21/09/2021  

5 Data da seleção 22/09/2021 e 23/09/2021 

6 Divulgação do resultado final 24/09/2021  

7 Período de recurso 27/09/2021 a 28/09/2021  

8 Resultado do recurso 29/09/2021  

9 Resultado final 01/10/2021  

10 Matrícula 04/10/2021 a 08/10/2021  

11 Aula inaugural 14/10/2021 

12 Fim previsto do curso 06/2022 

 

12. Das Disposições Gerais: 

12.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das 

etapas deste processo simplificado. 

12.2 A Comissão de Seleção do Campus Camboriú do IFC será responsável pela recepção on-

line das fichas de inscrição. 

12.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e 

instruções constantes neste Edital, bem como da Organização Didática e demais normas 
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didático-pedagógicas do IFC. 

12.4. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, 

eliminarão o candidato do processo de vagas, declarando-se nulos todos os atos decorrentes 

de sua inscrição. 

12.5. As etapas dos resultados da inscrição e da seleção cabe recurso (Anexo II) somente ao 

diretor-geral do campus, dentro do prazo previsto no cronograma, para o e-mail: 

eja.camboriu@ifc.edu.br 

12.6. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção 

Judiciária de Camboriú/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, 

para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo. 

12.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-geral e pela Direção de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

Local e data, 12 de agosto de 2021 

____________________________________ 

Sirlei de Fátima Albino 

Diretora-Geral do IFC – Campus Camboriú 

PORTARIA Nº 103/2020 – PORT/REIT 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Curso: 
 

Nome completo: 
 
 

CPF: 
 

RG: Data de Nascimento:     /    / 

Av./Rua: 
 

Nº Complemento: 

Bairro: 
 

Cidade/Estado: CEP: 

Telefone: (      ) 
 

Celular: (      )  

E-mail: 
 

Indique qual a sua situação: 
 
Servidor da rede parceira estadual/municipal: 
(      ) Servidor(a) das escolas parceiras na oferta da EJA-EPT com o IFC; 
(     ) Servidor(a) de escola municipal e/ou estadual não vinculada à parceria de oferta do curso 
EJA- EPT com o IFC. 
 
Servidor do IFC: 
(     ) Servidor(a) do Campus do IFC no qual será ofertado o curso de EJA-EPT em parceria com a 
rede de ensino municipal e/ou estadual, e estar envolvido na oferta de cursos EJA-EPT. 
(     ) Servidor(a) do IFC, lotado em Campus sem vinculação de parceria da oferta dos cursos EJA-
EPT. 
 
(        )  Público em geral com interesse na EJA 

 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do Edital de Seleção nº 26/2021 bem como 
concordar com os termos que o regem. 
 
Após o preenchimento, esta deverá ser assinada, digitalizada em PDF e anexada no Formulário 
on-line de Inscrição.  
Local e Data:__________________________________________________________ 
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Assinatura:____________________________________________________________ 
 

ANEXO II – RECURSO  
Referente: 
(  ) Resultado da Inscrição 
(  ) Resultado da Seleção 

 

NOME DO CANDIDATO(A):____________________________________________________ 

 

CURSO/EDITAL: ____________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

PARA FUNDAMENTAR ESSA CONTESTAÇÃO, ENCAMINHO EM ANEXOS OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
_____________________, ____ / ___ / _____. 

 
______________________________________________ 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO III 
 

Campus do IFC participante do projeto e escolas parceiras: 
 

Unidade Endereço das escolas  

Campus Araquari 
 
 
 
Centro de Educação de Jovens e Adultos - 
CEJA Joinville ( Rede Estadual) 
 

Rod. BR 280, km 27, Araquari (SC), 89245-
000 
Telefone: (47) 3803-7200 
 
R. Alexandre Schlemm, 110, Bucarein, 
Joinville (SC) 

Telefone:  (47) 3431-1493  

Campus Camboriú 
 
 
 
Escola Básica municipal Anita Bernardes 
Ganancini  
 
 
 

Escola Básica Municipal Artur Sichmann 

 

R. Joaquim Garcia, s/n - Centro, Camboriú 
(SC) 88340-055 
Telefone: (47) 2104-0800 
 
Rua Monte Castelito, 39 - Monte Alegre, 
Camboriú (SC), 88348-586 
Telefone: (47) 3363-1758 
 

R.  Pedro Bento da Silva, 533  Centro, 
Camboriú (SC), 88340-000 

Telefone: (47) 3365-5164 
 

Campus Luzerna 
 
 
Centro de Educação de Jovens e Adultos - 
CEJA Joaçaba ( Rede Estadual) 
 
 
 

Av. Frei João, 550, Luzerna  (SC), 89609-
000  
Telefone: (49) 3523-4300 
 
Av. Santa Terezinha, 105,  Centro, 89600-
000 
Telefone: (49) 3527-9586 
 

https://www.google.com/search?q=telefone+araquari+ifc&oq=telefone+araquari+ifc&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.15927j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ceja+joionville
https://guia-santa-catarina.escolasecreches.com.br/educacao-de-jovens-e-adultos/ESCOLA-BASICA-MUNICIPAL-ANITA-BERNARDES-GANANCINI-monte-alegre-camboriu-santa-catarina-i42142172.htm
https://guia-santa-catarina.escolasecreches.com.br/educacao-de-jovens-e-adultos/ESCOLA-BASICA-MUNICIPAL-ANITA-BERNARDES-GANANCINI-monte-alegre-camboriu-santa-catarina-i42142172.htm
https://www.google.com/search?ei=0xnJX4aRLNPC5OUPqfuZqA8&q=telefone+camboriu+ifc&oq=telefone+camboriu+ifc&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQCBAeOgQIABBHOggIABAIEAcQHlCJYViZcWC3c2gAcAJ4AIABggKIAfUPkgEFMC4xLjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjGxtvypLLtAhVTIbkGHal9BvUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03mYwBUG2Cweh3QMb8njEUD8ShjSA:1621422621321&q=artur+sichmann+telefone&ludocid=10455064019360105231&sa=X&ved=2ahUKEwjA0_76zdXwAhU2lZUCHS3tAwsQ6BMwEnoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=Escola+B%C3%A1sica+Artur+Sichmann+cambori%C3%BA&oq=Escola+B%C3%A1sica+Artur+Sichmann+cambori%C3%BA&aqs=chrome..69i57.3721j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Rua Joaquim Garcia, s/nº - Camboriú /SC - CEP 88340-055 

E-mail: eja.camboriu@ifc.edu.br 

 

 

 

Campus Rio do Sul 
 
 
 
Centro de Educação de Jovens e Adultos - 
CEJA Rio do Sul ( Rede Estadual) 
 

R. Abraham Lincoln, 210 - Jardim América, 
Rio do Sul  (SC), 89160-202 
Telefone: (47) 3525-8600 
 

R. Ruy Barbosa, 221 - Sumaré, Rio do Sul  
(SC), 89165-487 

Telefone: (47) 3526-3140 
 

Campus Santa Rosa do Sul 
 
Centro de educação de jovens e adultos- 
CEJA de Araranguá- Rede Estadual  
Praia grande: unidade Quilombola  São  
Roque e unidade Centro  
 
 
 
Escola de Educação Básica Prefeito 
Quintiliano João Pacheco 

Av. Nascimento José da Rosa - Vila Nova, 
Santa Rosa do Sul (SC), 88965-000 
Telefone:(48) 3534-8000 
 
Estr. Geral, comunidade Pedra Branca, s/n 
88990-000. Praia Grande (SC) 
Telefone:48 8801 9092 
 
 
R. Jaime Grundler - Centro, São João do Sul 
(SC), 88970-000 
Telefone: (48) 35390200) 
 

Campus Avançado Sombrio 
 
 
 
 
Escola Básica Municipal João Matias 

Av. Francisco Caetano Lummertz Júnior, 931 
– Bairro Januária, Sombrio (SC),  88960-000 
Telefone: (48) 3533-4001 
 
Trav. Pedro Rosalino Corrêa, 200 - 
Coloninha - Araranguá (SC) ,88906-788 
Telefone: (48) 3524-0490 
 

 
 

https://www.google.com/search?ei=4xnJX969L-Oz5OUP-6WlqA8&q=telefone+rio+do+sul+ifc&oq=telefone+rio+do+sul+ifc&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQCBAeOgQIABBHOgQIABBDOgIIADoICAAQCBAHEB5Q3-oCWP71AmDA-AJoAHACeACAAecBiAHOEZIBBTAuNS42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwieu6_6pLLtAhXjGbkGHftSCfUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02kpU_xFdSj5G_JHAVBCnmcmoZcZA:1613742578536&q=ceja+rio+do+sul+telefone&ludocid=14113796872450916317&sa=X&ved=2ahUKEwiX1JvJi_buAhUpJrkGHTUACEsQ6BMwFHoECBMQAg
https://www.google.com/search?q=ceja+rio+do+sul&oq=ceja+rio+do+sul&aqs=chrome..69i57.3419j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?ei=FRrJX8DFDdXC5OUPwtuRuA4&q=telefone+santa+rosa+do+sul+ifc&oq=telefone+santa+rosa+do+sul+ifc&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQCBAeOgQIABBHOgQIABANOgYIABANEB46CAgAEAgQDRAeUIhxWNWEAWC5igFoAHACeACAAa0CiAH4HJIBCDAuMy4xMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiApPmRpbLtAhVVIbkGHcJtBOcQ4dUDCA0&uact=5
https://applocal.com.br/empresas/endereco/travessa-pedro-rosalino-correa/ararangua/sc
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