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EDITAL Nº 016/2013
IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul

Dispõe sobre o Processo Seletivo para Ingresso no Curso Superior
de  Tecnologia  em  Logística  oferecido  pelo  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  (IF  Catarinense)  –
Câmpus São Francisco do Sul.

PROCESSO SELETIVO 2013/02 PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

– 2º SEMESTRE DE 2013 –

O Diretor Geral Pró-Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –
Câmpus São Francisco do Sul, Professor Amir Tauille, no uso da subdelegação de Competência que Ihe foi
atribuída pela Portaria no 2.222/2012, de 08/11/2012, publicada no Diário Oficial da União de 09/11/2012, e
pela Portaria n° 2.241, de 12/11/2012, publicada no Diário Oficial da União de 14/11/2012, faz saber aos
interessados que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo 2013/02 do  Curso Superior de
Tecnologia em Logística, com ingresso no segundo semestre letivo de 2013, no Câmpus São Francisco do
Sul do IF Catarinense, na modalidade PRESENCIAL, em que o perfil profissional dos egressos está descrito
no Anexo A deste edital.

O processo seletivo 2013 abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de escolarização
do ensino médio, em conformidade com as diretrizes deste Edital.

1. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2013/02 E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

DATA/PERÍODO EVENTO LOCAL

24/05/2013
Publicação  do  edital  n°  016/2013  de
22/05/2013.

No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

24/05 a
28/06/2013

Período de inscrição. No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

24/05 a 17/06/2013
Período  de  requerimento  de  dispensa  do
pagamento da taxa de inscrição.

Na  Secretaria  Acadêmica  e  Escolar  do  Câmpus  São
Francisco  do  Sul.  (formulário  disponível  no  anexo  C
deste edital)

19/06/2013 Publicação  da  relação  nominal  dos
candidatos dispensados de pagar a taxa de
inscrição.

No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

28/06/2013
Último  dia  para  pagamento  da  taxa  de
inscrição.

Agências  do  Banco  do  Brasil,  no  valor  de  R$  25,00,
utilizando a Guia de Recolhimento da União (GRU).

04/07/2013 Homologação das inscrições No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.
04/07/2013, a partir
das 20h

Divulgação do local de prova No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

05/07/2013, até às 
19h

Recursos das inscrições
Na  Secretaria  Acadêmica  e  Escolar  do  Câmpus  São
Francisco do Sul.

05/07/2013 Resultado dos recursos das inscrições No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

07/07/2013 
(domingo)

Prova  do  processo  seletivo  2013  (20
questões  objetivas  de  múltipla  escolha  e
Redação). Das 13h às 17h.

O  candidato  deverá  apresentar-se  com  antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o
inicio  das  provas,  no  local  especificado  em  seu
comprovante de inscrição.

08/07/2013, a partir
das 18h

Divulgação dos gabaritos das provas. No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

09 e 10/07/2013
Período  para  protocolo  de  recursos
referentes aos gabaritos das provas.

Secretaria  Acadêmica  e  Escolar  do  Câmpus  São
Francisco do Sul.

11 a 15/07/2013 Período  para  consulta  de  resultados  dos
recursos  referentes  aos  gabaritos  das
provas.

No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br.

26/07/2013
Divulgação  da  Lista  dos  Classificados  do
processo seletivo.

No endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br e no
mural do Câmpus São Francisco do Sul.

29 e 30/07/2013 Matrículas dos novos alunos.
Secretaria  Acadêmica  e  Escolar  do  Câmpus  São
Francisco do Sul.
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05/08/2013 Início das aulas Nas dependências do Câmpus São Francisco do Sul.

1.1.O vestibular destina-se ao provimento de vagas no Curso Superior de Tecnologia em Logística,  por
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou por aqueles que
comprovarem conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) na data de matrícula.

1.2. A seleção para provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pelo IF Catarinese – Câmpus
São Francisco do Sul compreenderá provas de conhecimentos, mediante aplicação de provas Objetivas
e de redação em Língua Portuguesa, eliminatórias e classificatórias.

2. DO CURSO E DAS VAGAS DO PROCESSO SELETIVO 2013/02

2.2. O vestibular do IF Catarinense - Câmpus São Francisco do Sul é realizado por meio de dois sistemas de
vagas: o Ampla Concorrência e o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, nos termos da Lei nº 12.711,
de 29 de agosto de 2012, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e da Portaria Normativa nº 18,
de 11 de outubro de 2012.

2.2. O candidato ao se inscrever deverá optar pela Ampla Concorrência ou o Sistema de Cotas para Escolas
Públicas.

. .2 3 O número de vagas previsto para o processo seletivo de ingresso objeto deste Edital,  é descrito no
quadro a seguir:

Quadro 1 – Relação das vagas ofertadas pelo IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul
Denominação do Curso Superior Turno Vagas

Superior de Tecnologia em Logística Noturno 40

2.2. O  total  de  vagas  ofertadas  no  Quadro  1 serão  distribuídas  para  candidatos  optantes  pela  Ampla
Concorrência e pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012, pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, e pela Portaria Normativa nº 18, de 11
de outubro de 2012.

 
. .2 5 Para os candidatos optantes pela Ampla Concorrência serão reservadas 50% (cinquenta por cento) das

vagas ofertadas em cada curso e turno. Eventualmente, este percentual poderá ser reduzido em função
da aplicação do Art. 5º, §1º do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012.

. .2 6 Para os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas serão reservadas 50%
(cinquenta por cento) das vagas ofertadas no  Quadro 1, estabelecidas pelas Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012. Somente poderão concorrer estudantes que tenham cursado e concluído com êxito
todas as séries do Ensino Médio em escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou
municipal, sendo distribuídas conforme a disposição a seguir:

a) 50% das vagas reservadas para candidatos que comprovarem renda familiar bruta igual ou inferior
a  um inteiro  e  cinco  décimos  salário-mínimo  per  capita  (1,5  salários-mínimos)  –  conforme  Lei
12.711, de 29/08/2012, e Decreto nº 7.824, de 11/10/2012;

b) 11,7% das vagas reservadas para  Pardos – conforme Lei 12.711,  de 29/08/2012,  e  Decreto  nº
7.824, de 11/10/2012, e de acordo com o censo demográfico IBGE/2010;

c) 2,2% das vagas reservadas para Pretos – conforme Lei 12.711, de 29/08/2012, e Decreto nº 7.824,
de 11/10/2012, e de acordo com o censo demográfico IBGE/2010;

d) 0,3% das vagas reservadas para  Indígenas – conforme Lei 12.711, de 29/08/2012, e  Decreto nº
7.824, de 11/10/2012, e de acordo com o censo demográfico IBGE/2010;

e) 35,8% das vagas reservadas para candidatos que não se enquadrarem nas condições previstas nos
itens a, b, c e d do Item 2.6, mas apenas tiverem cursado todas as séries do Ensino Médio, na rede
pública de ensino.

. .2 7 No computo das vagas, conforme disposto no Item 2.6 deste Edital, será efetuado o arredondamento
no número de vagas, resultante da aplicação do percentual descrito nos subitens a, b, c e d.
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. .2 8 O número de vagas resultante da aplicação dos percentuais de que trata o Item 2.6 são apresentados no
quadro a seguir:

Quadro 2 – Distribuição das vagas conforme os Itens 2.4, 2.5 e 2.6
Vagas

Total
de Vagas

Ampla
Concorrência

Vagas Reservadas para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas
Renda ≤ 1,5

salários-mínimos
Pretos Pardos Indígenas Outros

40 20 10 1 2 1 6

. .2 9 Caso não sejam preenchidas as vagas previstas para cada uma das categorias descritas no Item 2.6, as
vagas remanescentes poderão ser remanejadas para os demais candidatos.

. .2 10 O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino médio, no todo ou em parte,  no
exterior,  se aprovado, no ato da matrícula deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da
Secretaria Estadual de Educação.

2.22. Os documentos em língua estrangeira, os quais serão requeridos no ato da matrícula, deverão estar
visados pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução
oficial.

 DAS INSCRIÕES ARA O processo se
2013
3. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2013

3.1.Procedimentos para inscrição:

2) Acessar o endereço eletrônico www.saofrancisco.ifc.edu.br, no período de 24 de maio a 28 de junho
de 2013;

2) Preencher integralmente a ficha de inscrição, de acordo com as instruções e enviá-la, eletronicamente,
por meio do próprio sítio;

2) Imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada ao término do processo de inscrição;
2) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até a data limite apresentada no item 1, no valor de          R$

25,00 (vinte e cinco reais), nas agências do Banco do Brasil, utilizando a Guia de Recolhimento da
União gerada no ato da inscrição;

2) Para a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá comprovar, por meio de documento oficial, a
doação  de  sangue  pelo  menos  02  vezes  nos  últimos  12  meses  ou  comprovar  carência
sócio-econômica por meio da inscrição no  Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico. As orientações a respeito das datas e documentos estão descritas no Item 4
deste Edital;

2) Tomar  ciência  do  conteúdo  deste  Edital  que  estará  disponível  No  endereço  eletrônico
www.saofrancisco.ifc.edu.br.

2) Aguardar a homologação dos candidatos inscritos, conforme cronograma apresentado no Item 1 deste
Edital.

3.2. O candidato interessado que não tenha acesso à Internet  poderá fazer a inscrição em terminais
disponibilizados para este fim, no  câmpus São Francisco do Sul  do IF Catarinense, em dias úteis das
08:30 às 11:30 (matutino) e das 13:30 às 20:00 (vespertino/ noturno)

3.3.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.

3.4. O candidato poderá requerer dispensa da taxa de inscrição, no período de 24 de maio a 17 de junho
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de 2013, unicamente na Secretaria Acadêmica e Escolar no IF Catarinense – Campus São Francisco do
Sul, onde estará disponível o formulário especifico para a solicitação da isenção.

a) A relação nominal dos candidatos dispensados será publicada no sítio www.saofrancisco.ifc.edu.br, no
dia 19 de junho de 2013.

b) A inscrição do candidato dispensado do pagamento da taxa será efetuada no mesmo período dos
demais  candidatos  e  seguirá  os  mesmos procedimentos,  exceto,  o  pagamento  da  citada  taxa  de
inscrição.

3.5.O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.

3.6.Será considerada para fins do processo seletivo somente a última inscrição realizada pelo candidato.

3.7.O candidato não isento, que não efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição, até a data
limite prevista neste Edital – item 1, não terá acesso ao Cartão de Inscrição e, consequentemente, estará
eliminado do presente processo seletivo 2013.

3.8.O candidato  portador  de necessidades específicas  que  demandem atendimento  diferenciado  para  a
realização da prova, deverá seguir as orientações descritas abaixo, para que a instituição possa garantir
a sua participação no exame de classificação:

a) o candidato deverá preencher o campo específico constante no formulário de inscrição e informar o
tipo de atendimento requerido;

b) as condições especiais solicitadas serão analisadas e poderão ser atendidas, segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade;

c) no dia da realização da prova, o candidato deverá apresentar documento original comprobatório da
necessidade específica e emitido por profissional habilitado.

3.9. Para  o  atendimento  de  necessidades  específicas,  o  candidato  poderá  requerer  à  comissão  do
processo seletivo do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, atendimento diferenciado, no local de
realização das provas,  até  72 (setenta  e duas)  horas antes do seu início,  mediante  a apresentação de
atestado médico.

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2013

4.1. O candidato solicitante à isenção deverá efetuar a inscrição para o curso no processo seletivo 2013,
no período compreendido entre os dias 24 de maio a 17 de junho de 2013, conforme procedimentos de
inscrição  divulgados  por  meio  do  sítio  www.saofrancisco.ifc.edu.br,  e  preencher  o  formulário  de
solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição na secretaria escolar do IF Catarinense –
Câmpus São Francisco do Sul.

4.2.Para oficializar o pedido de isenção, o candidato deverá entregar fotocópia da documentação exigida, de
acordo com o item 4.10, na secretaria do câmpus, no prazo definido por este Edital.

4.3.Não serão admitidas alterações ou complementações, após o preenchimento do formulário de inscrição e
da entrega da documentação comprobatória.

4.4. Do período, horário, local de  entrega do formulário  de isenção, cópia dos documentos pessoais e
comprovantes para solicitação da isenção da taxa de inscrição:

a) Período: de 24 de maio a 17 de junho de 2013, em dias úteis, das 8h30min as 11h30min. e das
13h30min  às 20h00min;

b)Local: Secretaria Acadêmica e Escolar e Acadêmica do Câmpus São Francisco do Sul,  conforme
endereço informado neste Edital.

4.5.Poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense –
Câmpus São Francisco do Sul o candidato que:

a) Comprovar, por meio de documento oficial, a doação de sangue pelo menos 02 vezes nos últimos12
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meses; ou
b)Comprovar carência socioeconômica por meio da apresentação da inscrição no Cadastro Único para

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

4.6.Não terão direito à isenção da taxa de isenção:

a) Candidato  que  não  apresentar  a  documentação  exigida  no  item  4.10  ou  apresentá-la  de  forma
insuficiente e/ou Contraditória que não comprove a situação relatada no formulário;

b) Não preencher de forma completa e corretamente o formulário de solicitação de isenção.

4.7.É de inteira e exclusiva responsabilidade do requerente:

a) A veracidade das informações prestadas no formulário de isenção;
b) A apresentação da documentação que comprove todas as informações relatadas no formulário de

isenção;
c) O cumprimento dos prazos constantes do presente edital;
d) Preencher, todos os campos do formulário de isenção, de acordo com as instruções;
e) Providenciar fotocópia de toda a documentação comprobatória necessária, conforme o Item 4.10 deste

Edital.

4.8. A análise e seleção das solicitações serão procedidas pela Comissão do processo seletivo 2013/02
do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, as quais avaliarão as informações prestadas no
formulário de isenção e na documentação comprobatória anexada.

4.9. O resultado será divulgado no dia 19 de junho de 2013 no sítio www.saofrancisco.ifc.edu.br.

4.10. Documentos pessoais e comprovantes para solicitação da isenção da taxa de inscrição:

a) Formulário de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição devidamente preenchido e
assinado;

b) Cópia do documento de identidade do candidato (frente e verso) – acompanhado do original;
c) Comprovante oficial de doador de sangue com informação de pelo menos 02 doações de sangue nos

últimos 12 meses; ou
d)Comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Único para  Programas Sociais  do  Governo  Federal  –

CadÚnico.

4.11. Não é necessário autenticar as fotocópias da documentação comprobatória.

4.12. A solicitação de isenção da taxa de inscrição implica a aceitação das condições estabelecidas pela
Reitoria do IF Catarinense:

a) Será aceito apenas um formulário de isenção por candidato. No caso, de dois ou mais formulários de
um mesmo candidato, será considerado o de data mais recente;

b) Não  haverá,  sob  qualquer  pretexto,  inscrição  provisória  ou  condicional,  nem  por  meio  de
correspondência postal ou e-mail;

c) Componentes  da  mesma família  que solicitarem o benefício  da  isenção,  mesmo que residam no
mesmo endereço, deverão preencher um formulário para cada solicitante;

d) A concessão de isenção de taxa do processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São
Francisco do Sul é pessoal e intransferível;

e) O não cumprimento dos prazos previstos neste edital implica na eliminação do candidato do Processo
de Isenção;

f) A documentação anexada ao formulário de isenção não será devolvida;
g) Os solicitantes terão a garantia do sigilo quanto às informações fornecidas;
h) Não serão fornecidas informações por telefone relativas ao resultado das isenções;
i) O candidato que não for contemplado com a isenção da taxa de inscrição deverá imprimir o Guia de

Recolhimento da União (GRU) no sítio www.saofrancisco.ifc.edu.br e  realizar o pagamento da taxa
de inscrição até o dia 28 de junho de 2013.

4.13. Os casos  omissos e  situações não previstas neste  edital  serão dirimidos  pela  Comissão do
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processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul.

5. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1.O Comprovante de Inscrição estará disponível para impressão ao candidato no sítio do IF Catarinense –
Câmpus São Francisco do Sul (www.saofrancisco.ifc.edu.br), logo após a confirmação do pagamento da
inscrição.

5.2.A inscrição do candidato será confirmada e terá validade, somente após a confirmação do pagamento da
mesma.

5.3. O Comprovante de Inscrição (GRU) indicará o dia e o horário de realização das provas. O local será
divulgado no sítio do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul (www.saofrancisco.ifc.edu.br) no dia 04
de julho de 2013, às 20 horas.

5.4. Se o Comprovante de Inscrição (GRU) contiver algum erro, o candidato deverá, no dia de realização
das provas, solicitar a retificação junto ao fiscal de sala, mediante inclusão na ata de ocorrência relativa à
sala do candidato.

5.5. Os recursos referentes a  não confirmação da inscrição deverão ser  entregues pessoalmente na
Secretaria Escolar e Acadêmica do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, no dia  05 de julho
de 2013, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h.

5.6. Os resultados dos recursos referentes às inscrições estarão disponíveis no sítio do IF Catarinense a
partir das 20 horas do dia 05 de julho de 2013.

6. DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS

6.1. As provas para ingresso no curso superior de Tecnologia em Logística serão realizadas no dia 07 de
julho  de  2013,  no horário  das  13h00min  às  17h00min,  em local  a  ser  informado no  sítio  do  IF
Catarinense - Câmpus São Francisco do Sul, no dia 04 de julho de 2013, a partir das 20 horas.

6.2. O acesso  às  salas  de  prova ocorrerá  das  12h30min  às  12h55min  (horário  oficial  de  Brasília),
devendo o candidato comparecer ao local de realização do processo seletivo, com no mínimo 30 minutos
de antecedência.

6.3. Para ter acesso à sala de prova, o candidato deverá apresentar o original do documento oficial de
identificação  com foto,  salvo  quando  explicitamente  autorizado  pela  Comissão  do  processo  seletivo
2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul.

6.4. Não será permitido ao candidato realizar as provas portando arma(s), boné, aparelhos eletrônicos,
(telefone  celular,  calculadoras,  relógio  com  calculadora,  câmera  fotográfica,  aparelho  para  surdez,
tocadores de MP3 dentre outros), dicionário, apostila, material didático, livros, alimentos ou bebidas com
rótulos, dentre outros.

6.5. O candidato ao curso superior de Tecnologia em Logística receberá um Caderno de Prova contendo
as instruções, 20 questões objetivas e o tema de redação; Cartão-Resposta e a Folha de Redação. As
questões objetivas serão compostas por: 05 (cinco) questões de língua inglesa, 05 (cinco) questões de
conhecimentos gerais, 10 (dez) questões de Matemática.  

6.6. O candidato  deverá  iniciar  a  prova  somente  após a  leitura  das  instruções contidas  na capa  do
Caderno de Prova, no Cartão-Resposta e na Folha de Redação, observada a autorização do fiscal.
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6.7. Antes  de  iniciar  a  prova,  o  candidato  deverá  verificar  se  o  seu  Caderno  de  Prova  contém  a
quantidade  de  questões  indicadas  no  seu  Cartão-Resposta  ou  contém qualquer  defeito  gráfico  que
impossibilite a resposta às questões.  

6.8. O  candidato  deverá  ler  e  conferir  todas  as  informações  registradas  no  Caderno  de  Prova,  no
Cartão-Resposta e na Folha de Redação.

6.9. Havendo  qualquer  ocorrência  em  relação  ao  Caderno  de  Prova,  Cartão-Resposta  e  Folha  de
Redação, o candidato deverá reportar-se, exclusivamente, ao fiscal da sua sala para que ele tome as
providências cabíveis, no momento da aplicação da prova.

6.10. Cada uma das questões de múltipla escolha terá 05 (cinco) opções de resposta, das quais apenas
uma será correta.

6.11. No Cartão-Resposta, constará o nome do candidato, o número de inscrição, o local e a data de
realização das provas.

6.12. O  candidato deverá  verificar  se  os  dados  constantes  no  Cartão-Resposta  estão  corretos  e,  se
contiver algum erro, comunicar o fato imediatamente ao fiscal.

6.13. O candidato deverá assinar, no espaço apropriado, o Cartão-Resposta.

6.14. O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado, dobrado, amassado ou danificado, uma vez que não
pode ser substituído, salvo em caso de erro de impressão.

6.15. No Cartão-Resposta, o candidato deverá marcar, para cada questão, exclusivamente com  caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, uma única alternativa que julgar correta, no espaço apropriado do
cartão.

6.16. O candidato terá o tempo máximo de 04 (quatro) horas para responder a todas as questões do
Caderno de Prova,  preencher o Cartão-Resposta e escrever a redação na Folha de Redação.

6.17. Ao retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá entregar ao fiscal o Cartão-Resposta, o
Caderno de Prova, a Folha de Redação, podendo levar consigo o rascunho do gabarito, disponibilizado
no Caderno de Prova.

6.18. O Cartão-Resposta será corrigido por sistema eletrônico de computação.

6.19. Será eliminado do processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, durante o período de aplicação das provas:

a) Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;
b) Se for surpreendido passando ou recebendo auxílio para realização de quaisquer provas;
c) Comunicar-se com outros candidatos ou qualquer pessoa estranha ao processo seletivo;
d) Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no processo

seletivo 2013, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao referido
processo;

e) Recusar-se a entregar ou retardar a entrega do Cartão-Resposta ou da Folha de Redação ou do
Caderno de Prova após o término do tempo estabelecido para a realização das provas;

f) Afastar-se da sala, sem o acompanhamento de um fiscal;
g) Ausentar-se da sala antes do tempo mínimo de realização da prova, definido em 1 (uma) horas a partir

do  seu  início,  ou  sair  da  mesma  portando  o  Caderno  de  Prova  ou  a  Folha  de  Redação  ou  o
Cartão-Resposta.

6.20. Para fins de segurança, os 03 (três) últimos candidatos somente poderão entregar o Caderno de
Prova, a Folha de Redação e o Cartão-Resposta e retirar-se da sala de prova conjuntamente.
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2013

7.1. O preenchimento das vagas dar-se-á por meio de processo classificatório,  obedecendo à ordem
decrescente de classificação dos candidatos considerados aptos, segundo os critérios estabelecidos por
este Edital. A pontuação geral obtida pelo candidato, resultante da soma das pontuações obtidas
na Prova Objetiva e na Redação, determinará a posição do mesmo na listagem de classificação.

7.2. Caso haja empate de pontos, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem, até a definição
da classificação final:

a) Maior pontuação na redação;
b) Idade do candidato (os mais velhos prevalecerão sobre os mais novos);
c) Sorteio.

7.3. Os candidatos que obtiverem menos de 1,00 (um vírgula zero zero) no somatório de acerto nas provas
objetivas e/ou menor que 3,00 (três vírgula zero zero) na redação serão desclassificados.

7.4. Cada questão objetiva terá uma pontuação de 1,00 (um vírgula zero zero). Para a prova de redação
serão atribuídas notas de 0,00 (zero vírgula zero zero) a 10,00 (dez vírgula zero zero).

7.5. Em caso de anulação de alguma questão, a mesma será computada como acerto para todos os
candidatos.

7.6. Somente  serão  consideradas  as  redações  transcritas  para  a  Folha  de  Redação,  com  caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.

 RESULTADOS FINAIS DO processo seletivo 2013
8. DOS RESULTADOS FINAIS DO PROCESSO SELETIVO 2013/02

8.1. O resultado final do processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense  – Câmpus São Francisco do Sul
será divulgado até o dia 26 de julho de 2013 no endereço eletrônico do IF Catarinense – Câmpus São
Francisco do Sul, disponível em www.saofrancisco.ifc.edu.br.

9. DOS RECURSOS

9.1. Caberá recurso à Comissão do processo seletivo do IF Catarinense, edição 2013, apenas contra as
questões de múltipla escolha, e, para tanto o candidato deverá fazê-lo nos  dias 09 e 10 de julho de
2013 das 08h30min às 11h30min e 13h30min às 19h00min (horário oficial local):

a) O gabarito, das questões de múltipla escolha e caderno de questões, será divulgado no endereço
eletrônico do IF Catarinense - Câmpus São Francisco do Sul, a partir das 18h do dia 08 de julho de
2013;

b) Os recursos formulados deverão ser entregues diretamente na secretaria do IF Catarinense - Câmpus
São Francisco do Sul.

9.2. A elaboração dos recursos deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Uma questão por recurso;
b) Capa  individual  para  cada  recurso  contendo:  nome,  número  de  inscrição,  endereço  de  e-mail  e

assinatura do candidato;
c) Deverá ser preenchido conforme modelo constante no Anexo B deste edital;
d) ser objetivo e fundamentado com argumentação lógica, consistente e legível.
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9.3. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima não serão analisados.

9.4. O período para consulta de resultados dos recursos será entre os dias  11 e 15 de julho de 2013 no
endereço eletrônico do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul.

10 – DAS M
11 ATRÍULAS
10. DAS MATRICULAS

10.1. O candidato classificado deverá matricular-se na Secretaria Escolar e Acadêmica do Câmpus São
Francisco do Sul.

10.2. A realização das matrículas serão nos dias 29 e 30 de julho de 2013.

10.3. O candidato não matriculado no prazo estipulado perderá sua vaga.

10.4. As  vagas  não-preenchidas  decorrentes  do  não-comparecimento  no  período  de  matrícula,  de
candidato  classificado  ou  da  não-apresentação  da  documentação  exigida,  toda  e  de  uma  só  vez,
acarretarão tantas convocações quantas necessárias, dentre os candidatos habilitados de acordo com o
processo classificatório estabelecido neste Edital.

10.5. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

a) 03 (três) fotos 3x4 (recentes e iguais);
b) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original);
c) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia acompanhada do original);
d) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente (cópia acompanhada do original);
e) Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia acompanhada do original);
f) Título de Eleitor, no caso dos maiores de 18 anos (cópia acompanhada do original);
g) Certificado de Alistamento Militar, de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, no caso dos maiores

de 18 anos do sexo masculino (cópia acompanhada do original);
h) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);
i) Declaração negativa de matrícula simultânea em dois ou mais cursos de graduação em instituições

públicas de  ensino superior  ou nos  termos da Lei  12.089/2009,  e  que não estuda  com bolsa  do
PROUNI (modelo disponível no endereço eletrônico do IF Catarinense www.ifc.edu.br);

j) Se,  realizou  estudos  equivalentes  ao  Ensino  Médio,  no  todo  ou  em  parte,  no  exterior,  deverá
apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação;

k) Se  apresentar  documentos  em  língua  estrangeira,  estes  deverão  estar  visados  pela  autoridade
consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial;

l) Os candidatos que se enquadram na ação afirmativa I do item 2 deste Edital devem apresentar ainda
Históricos Escolares que comprovem a integralização dos estudos exclusivamente na rede pública de
ensino do país, compreendido entre o 1 º e 3º anos de Ensino Médio, ou equivalente;

m) Os  candidatos  procedentes  de  outros  países  deverão  apresentar,  ainda,  fotocópia  da  cédula  de
identidade de estrangeiro (RNE), e/ou outro documento comprobatório com validade nacional;

n) Cartão de vacinação constando a vacina contra rubéola, no caso dos candidatos de sexo feminino com
idade até 40 anos, nos termos da Lei Estadual nº 10.196 de 24/07/96.

10.6. As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão efetuadas até
o preenchimento das vagas ofertadas por este Edital, preservando-se o limite de faltas previsto em Lei.

10.7. As  vagas  remanescentes  serão  preenchidas,  obedecendo-se  ao  processo  de  classificação
estabelecido neste Edital até o total preenchimento das vagas oferecidas.

10.8. O candidato classificado e matriculado que não comparecer às aulas até o 5º (quinto) dia letivo, sem
justificativa, será considerado desistente e substituído pelo seguinte da lista.
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IÇÕESIS
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A Comissão processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul não se
responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não efetivada por motivos de ordem técnica,
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão de documentos.

11.2. Será automaticamente cancelada a inscrição do candidato  que efetuar  o pagamento da taxa de
inscrição  com cheque sem provisão  de  fundos ou  com outra  irregularidade  que  impossibilite  o  seu
recebimento.

11.3. Os Cartões-Respostas ficarão arquivados por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da divulgação da
lista de candidatos aprovados, sendo, depois desse período, enviados para reciclagem.

11.4. A Comissão do processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul poderá,
a qualquer momento, durante a aplicação do Exame, solicitar à autoridade competente a identificação
datiloscópica e/ou fazer uma vistoria rigorosa a candidatos.

11.5. 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 didático-pedagógicas do
IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul.

11.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação dos resultados das etapas do
processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul.

11.7. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o
candidato  do  processo  seletivo  2013/02  do  IF  Catarinense  –  Câmpus  São  Francisco  do  Sul,
declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.

11.8. Não haverá segunda chamada para as provas.

11.9. Para  o  atendimento  de  casos  especiais,  o  candidato  poderá  requerer  à  Comissão  do  processo
seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, atendimento diferenciado, no local
de realização das provas, até 72 (setenta e duas) horas antes do seu início, mediante a apresentação de
atestado médico.

11.10. A Comissão do processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul não se
responsabilizará  pelo  extravio  de quaisquer  objetos ou valores portados pelos  candidatos durante  o
processo seletivo. É de inteira responsabilidade do candidato a guarda desses objetos, uma vez que é
proibido seu uso.

11.11. O candidato militar, policial civil, federal ou rodoviário, estando ou não em serviço, não poderá entrar
no recinto de provas portando qualquer tipo de arma.

11.12. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que
vierem a ser publicado pelo IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul com vistas ao processo
seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, objeto deste Edital, bem como as
disposições e instruções contidas nos Cadernos de Provas.

11.13. Caso o número de matrículas efetivadas seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do número
de vagas estabelecidas nesse edital,  o mesmo não será oferecido, exceto se houver autorização da
Direção Geral do câmpus.

11.14. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela
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Comissão  do processo  seletivo  2013/02  do  IF  Catarinense  –  Câmpus  São  Francisco  do  Sul  e,  se
necessário, encaminhados, à Reitora do IF Catarinense.

11.15. Este Edital entra em vigor, a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o
processo seletivo 2013/02 do IF Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul, revogadas as disposições
em contrário.

11.16. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de Blumenau/SC – Seção Judiciária de SC – Justiça
Federal para dirimir todo e qualquer problema decorrente do presente Edital.

São Francisco do Sul, 22 de maio de 2013.
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ANEXO A – PERFIL DO EGRESSO

As competências para os egressos do Curso Superior de Tecnologia em Logística
do Instituto Federal Catarinense – Câmpus São Francisco do Sul derivam da definição de
competência profissional, descrita na Resolução CNE/CP3 de 18 de dezembro de 2002,
que aponta para a mobilização, articulação e aplicação dos conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores exigidos para os tecnólogos. 

No  contexto  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Logística,  o  egresso  terá
desenvolvido as competências para: 

• Compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido, para
que possa tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente; 

• Gerenciar a área de Logística das organizações em consonância com as demandas
mundiais, nacionais e regionais; 

• Conhecer  diferentes tecnologias empregadas para o gerenciamento das práticas
desenvolvidas pela área de Logística; 

• Compreender  as  mudanças  na  organização  e  relações  de  trabalho  e  suas
implicações na estruturação das tecnologias e práticas de Logística; 

• Empreender,  sendo  capaz  de  coordenar,  organizar,  decidir,  executar  e  avaliar
atividades relacionadas aos processos da Logística; 

• Implementar  estratégias tecnológicas e práticas nos processos de intervenção e
avaliar os resultados alcançados; 

• Compreender  a  cultura,  valores  e  clima  organizacional  considerando-os  na
implementação das práticas da Logística; 

• Realizar diagnóstico, projetos logísticos e condução e execução do mesmo, a fim de
alcançar os objetivos da organização; 

• Estruturar  sistemas  de  cadeias  de  distribuição,  delineando  as  estruturas,  e  seu
desenvolvimento, de maneira a otimizar os processos de abastecimento;

• Estruturar sistemas de logística com foco aos serviços para o cliente;
•  Elaborar processos de pedidos e sistemas de informação; 
• Conceber estratégias de transporte no território nacional e internacional;
• Desenvolver estratégias e sistemas de estoque e manuseios de cargas; 
• Estruturar, gerenciar e operacionalizar a cadeia de suprimentos; 
• Analisar  e  combinar  as  atividades  chaves  e  de  suporte  da  logística,  como

gerenciamento,  comunicação,  transporte,  armazenamento,  compras,  distribuição,
serviços prestados para o cliente, embalagens, unitização de cargas e localização
de infra-estruturas logísticas, com o objetivo de minimizar o tempo demandado nas
operações e otimizar o ciclo entre a produção pelos fornecedores e consumo pelos
clientes; 

• Compreender  a  necessidade  do  contínuo  aperfeiçoamento  profissional  e  do
desenvolvimento da autoconfiança; 

• Atuar  em  equipes  multidisciplinares,  buscando  objetivos  comuns  entre  os
integrantes e promovendo um ambiente produtivo e empreendedor; 

• Utilizar técnicas existentes no desenvolvimento de ações na área de logística. 
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ANEXO B – FORMULÁRIO PARA RECURSO

À Comissão do Processo Seletivo Unificado IF Catarinense 2013

NOME DO(A) CANDIDATO(A): __________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________________________________________________________________________
Nº CPF: ______________________________________________________________________________________________
Nº RG: ______________________________________ EMAIL: ____________________________________________

1. RECURSO REFERENTE À QUESTÃO Nº: ______________________________________________________________

2. JUSTIFICATIVA PARA A QUAL SE ENCAMINHA ESTE RECURSO:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Assinatura: ___________________________      ___________________________, _____ de ___________________ de 2012.
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ANEXO C – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

À Comissão do Processo Seletivo Unificado IF Catarinense 2013

NOME DO(A) CANDIDATO(A): __________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________________________________________________________________________
Nº CPF ___________________________________________________________________________________________
TELEFONE: ___________________________________ EMAIL: ____________________________________________

INCRIÇÃO REALIZADA PARA: EXAME DE CLASSIFICAÇÃO (   ) EXAME VESTIBULAR (   )

O candidato que requerer a isenção deverá efetuar a inscrição para o curso de seu interesse, no período compreendido entre os
dias  17  de  maio  a  17  de  junho  de  2013,  conforme  procedimentos  de  inscrição  divulgados  por  meio  do  sítio

www.saofrancisco.ifc.edu.br,  preencher  este  formulário  de  solicitação  de  isenção  do  pagamento  da  taxa  de

inscrição e entregar, juntamente com fotocópia da documentação exigida, no câmpus São Francisco do Sul, no prazo definido por
este edital e nos horários de atendimentos do câmpus, conforme especificado no item 4 deste edital.

Poderá solicitar a isenção o candidato que:

• Comprovar, por meio de documento oficial, a doação de sangue pelo menos 02 vezes nos últimos 12 meses; ou

• Comprovar carência sócioeconômica por meio da apresentação da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal – CadÚnico

O resultado será divulgado no dia 19 de junho de 2013 no sítio www.saofrancisco.ifc.edu.br  .  

Documentos pessoais e comprovantes para solicitação da isenção da taxa de inscrição:

• Formulário de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição devidamente preenchido e assinado;

• Cópia do documento de identidade do candidato (frente e verso) – acompanhado do original;

• Comprovante oficial de doador de sangue com informação de pelo menos 02 (duas) doações de sangue nos últimos 12
meses;

• Comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

Não é necessário autenticar as fotocópias da documentação comprobatória.

Indicar os documentos que se encontram anexados a este formulário:

(      ) Cópia do documento de identidade do candidato (frente e verso)

(      ) Cópia do comprovante oficial de doador de sangue com informação de pelo menos 2 doações de
sangue nos últimos 12 meses

(      ) Comprovante de  inscrição no Cadastro  Único  para  Programas Sociais  do  Governo Federal  –
CadÚnico

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e estar ciente de que a não apresentação da
documentação completa implica no desligamento do processo de Isenção.

Assinatura: ___________________________      ___________________________, _____ de ___________________ de 2013
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