
      

4ª chamada - Edital 12/2022 -GAB/CAMB

A  Diretora-Geral  do  Instituto  Federal  Catarinense  -  Campus  Camboriú,  no  uso  das  suas
atribuições legais torna pública a 4ª chamada do EDITAL Nº 12/2022, referente as inscrições dos
candidatos para o curso de Qualificação Profissional, na categoria de formação continuada em
Gestão e operação de restaurantes e similares, para duas vagas remanescentes.

1. LISTA DE CANDIDATOS CHAMADOS

Maria Juliana dos Santos Meireles
Paulo Sergio Dias
Tiago teixeira lima
Maicon de leon rodrigues
Dulcimar Pereira da Silva

2. MATRICULA

2.1 Os candidatos classificados de acordo com o item 7 terão sua matrícula garantida no curso
desde  que  realizem  sua  matrícula  entre  os  dias  04  a  06/05/2022,  encaminhando  as
documentações  exigidas  através  do  formulário,  disponível  no  link:
https://forms.gle/fi2xueQYrUMFghJG9

2.2 Documentos para matrícula conforme exigências do edital:

a) Carteira de Identidade (cópia da frente e do verso);

b) Informar, em atendimento à Portaria Interministerial nº 176, de 25 de junho de 2018, o número
de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF. O documento poderá ser obtido por meio do
link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp;

c) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos
candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos e com idade até 45 anos;
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d)  Cartão de vacinação  ou declaração de uma unidade de saúde constando a vacina contra
rubéola, no caso das candidatas do sexo feminino com idade até 40 anos, nos termos da Lei
Estadual nº 10.196/96.

e) Informar, em atendimento à Portaria Interministerial nº 176, de 25 de junho de 2018, o número
do Título de Eleitor,  Zona e Seção,  no caso dos candidatos brasileiros ou naturalizados,  com
idade  igual  ou  superior  a  18  anos,  para  comprovação  de  quitação  na  Justiça  Eleitoral.  O
documento  poderá  ser  obtido  por  meio  do  link:
https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

f) Histórico do ensino médio;

g)  Termo  de  veracidade  das  informações  (assinado  eletronicamente  ou  manualmente  e
escaneado),  disponível  no  Portal  de  Ingresso  do  IFC  (menu  Matrículas),  por  meio  do  link:
https://ingresso.ifc.edu.br/category/matriculass/termo-veracidade/;

h) Formulário do censo interno, disponível no Portal de Ingresso do IFC (menu Matrículas), por
meio  do  link:
https://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Form_Censo_Interno.pdf;

j) Termo de consentimento, disponível no Portal de Ingresso do IFC (menu Matrículas), por meio
do  link:  https://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/Termos-de-
Consentimento.pdf.

2.3 Caso os candidatos selecionados não façam sua matricula no período estipulado,  ou não
entreguem  a  documentação  necessária,  serão  feitas  novas  chamadas  de  acordo  com  a
classificação.

2.4 As aulas presenciais iniciaram no dia 25/04/2022, no IFC Campus Camboriú. 

Camboriú, 04 de maio de 2022

Publique-se

Sirlei de Fátima Albino
Diretora Geral do IFC Campus Camboriú
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