MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Edital Conjunto nº 006/IFC-UFSC/2009
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC e o Reitor da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, no uso de suas atribuições e atendendo ao disposto no item
5 do Edital n° 005/IFC-UFSC/2009, de 18 de agosto de 2009, tornam público o cronograma da segunda fase
do concurso público para o IFC.
1. DA REALIZAÇÃO
1.1. A segunda fase será realizada de acordo com o cronograma fixado no item 2, apenas para os
candidatos habilitados na primeira fase para o cargo de Técnico em Agropecuária, observada a
classificação em ordem decrescente do total de pontos obtidos na prova objetiva.
1.2. A prova prática será realizada na cidade para a qual o candidato se inscreveu.
1.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local e horário de
realização da prova prática.
1.4. O candidato deverá comparecer na data, horário e local da prova portando o original do documento de
identidade informado na inscrição.
1.4.1. Na ausência do documento de identidade será feita a coleta da impressão digital do candidato.
1.5. Não haverá segunda chamada para a prova prática.
1.6. Não caberá recurso do resultado da prova prática.
1.7. O não comparecimento do candidato na data, horário e local estabelecidos para a realização da sua
prova implicará em sua exclusão do concurso público.
1.8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso o
candidato que descumprir esta determinação.
1.9. Será excluído do concurso o candidato que portar-se de maneira indevida, ou descortês para com
qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova.
1.10. O resultado final do concurso público será divulgado às 18h00min do dia 27/10/2009, na internet no
site www.ufsc.br, link “Concursos”.
1.11. Caberá recurso referente à classificação final no concurso, o qual deverá estar devidamente
fundamentado, com argumentação lógica e consistente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
divulgação do resultado final do concurso, com término às 18h00min do dia 29/10/2009.
1.11.1. O recurso deverá ser dirigido à Direção do DDPP, assinado e protocolado no Protocolo Geral da
UFSC, localizado no andar térreo do Prédio da Reitoria, ou enviado, via SEDEX, para o endereço Campus

Universitário, Bairro Trindade, CEP 88040-970, Florianópolis - SC, com data de postagem no prazo
estabelecido no item 1.11.
2.

DO CRONOGRAMA

2.1. Os candidatos classificados para a segunda fase deverão comparecer até às 13h30min do dia
18/10/2009, nos locais indicados no item 2.2 deste edital, onde permanecerão até o horário previsto para a
realização de suas provas práticas individuais de avaliação de conhecimentos específicos.
2.1.1. A entrada no local da prova será permitida das 12h30min às 13h30min.
2.1.2. Não será permitido o acesso ao local de prova após as 13h30min.
2.2. A prova prática consistirá de avaliação dos conhecimentos sobre assuntos relacionados ao conteúdo
programático do cargo ao qual está concorrendo, por meio de questões objetivas acerca de itens numerados
dispostos em várias bancadas, também numeradas, com tempo limitado para resposta a cada questão,
conforme os cronogramas a seguir, para cada local de prova:
2.2.1. Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari:
Data

Horário

Atividade / Candidato(s)

12h30min às 13h30min

Apresentação e identificação dos
candidatos

18/10/2009

Prova prática, por ordem de
classificação na prova objetiva.
1º classificado
2º classificado
3º classificado

14h00min
14h10min
14h20min

Local
Sala de Professores n° 1
IFC - Araquari, Prédio de
Informática, Rodovia BR
280 - km 27, Araquari - SC
Laboratório Sala n° 4,
Prédio de Informática

2.2.2. Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú:
Data

18/10/2009

Horário

Atividade / Candidato(s)

12h30min às 13h30min

Apresentação e identificação dos
candidatos
Prova prática, por ordem de
classificação na prova objetiva.
1º classificado
2º classificado
3º classificado
4º classificado
5º classificado
6º classificado
7º classificado

14h00min
14h10min
14h20min
14h30min
14h40min
14h50min
15h00min

Local
Sala 6 do
IFC - Camboriú, Rua
Joaquim Garcia, s/nº,
Camboriú - SC
Auditório da COOPERCAC
- Cooperativa-Escola dos
Alunos do Colégio Agrícola
de Camboriú Ltda

2.3. O candidato deverá comparecer no local da prova portando caneta esferográfica azul ou preta.
2.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo DDPP da UFSC.
Florianópolis, 1º de outubro de 2009.
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