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O Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo realiza o ingresso de discentes para os cursos
de qualificação profissional por meio de sorteio eletrônico, o qual acontecerá dia 03/08/2018 a
partir das 10 h. O sorteio é organizado pela Coordenação de Registro Acadêmico e realizado nas
dependências do  Campus Fraiburgo. Estarão presentes, no mínimo, duas testemunhas do IFC,
sendo facultativo, nos termos do edital,  a presença dos candidatos. Ao final do processo será
lavrada ata e caso ocorra a gravação do sorteio, tanto a ata quanto o vídeo serão disponibilizados
na página de Editais do IFC Campus Fraiburgo (http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/), cada qual em
seu respectivo edital.

A relação dos candidatos inscritos no processo seletivo, bem como o seu número de inscrição
para participar do sorteio são divulgados na página de Editais do IFC  Campus Fraiburgo.  Os
números de inscrição são sorteados aleatoriamente pelo sistema, independentemente do número
de vagas disponíveis. A partir deste sorteio aleatório de números é que o resultado é processado e
publicado. O processo é composto pelas seguintes etapas listadas abaixo:

1. Sorteio eletrônico

O Software usado pelo IFC Fraiburgo já é utilizado por outros institutos federais.  O programa
sorteia aleatoriamente a ordem dos números através de algoritmos e cálculos matemáticos. Para
manter a transparência do processo, o programa deixa registrado, no fim da página do registro do
sorteio, o campo “Semente Utilizada”, para que seja possível auditar o resultado do sorteio. O
número da semente utilizada é que garante a aleatoriedade do processo e inclusive permite a
reprodução do sorteio realizado, com o mesmo resultado. 

Após a realização do sorteio, os números sorteados pelo programa são repassados para uma
planilha em que é elaborada a classificação geral final (classificados e lista de espera).

2. Resultado

A lista de classificação geral final aponta os candidatos classificados e os candidatos que estão
em lista de espera. A relação será divulgada na página de Editais do IFC Campus Fraiburgo.

Para efetuar o download do programa utilizado para realização do sorteio eletrônico clique 
aqui.

(Requisitos: navegadores Firefox/Google Chrome/Iceweasel, … não funciona em navegadores 
Internet Explorer).

Caso deseje verificar a autenticidade do sorteio eletrônico realizado utilizando a semente 
publicada, siga os seguintes passos:

1) Colocar o número de candidatos inscritos e o número 0 (zero) para a quantidade de vagas;

2) Marque a opção “Inserir semente manualmente” e coloque a semente do resultado do sorteio a
ser auditado;

3) Clique no botão “Gerar Lista”;

4) Efetue a comparação da saída do programa com a lista impressa.

Rua Cruz e Souza, 100 – Centro - 89580-000 Fraiburgo/SC

Fone: (49) 3202-8801
www.fraiburgo.ifc.edu.br

http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/sorteio_subsequente_concomitante_v20160614.zip
http://ingresso.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/sorteio_subsequente_concomitante_v20160614.zip
http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/

	CAMPUS FRAIBURGO
	Regras do Sorteio Eletrônico para os Cursos de Qualificação Profissional – 2018/2

