
 

 

Ministério da Educação
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 07/2022

Chamada para Matrículas – Vagas Remanescentes

O  Diretor-Geral  do  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus  Fraiburgo,  no  uso  da 
competência que lhe foi  subdelegada pela  Portaria nº 105/2020 publicada no Diário Oficial  da 
União de 28/01/2020. Considerando que para o curso de Qualificação Continuada Atualização da 
NR-01 – GRO/PGR, não foram preenchidas as 40 vagas, restando ainda a serem preenchidas 31 
(trinta e uma) vagas. Resolve lançar esta chamada de matrículas para as vagas remanescentes, 
que  se  baseará  exclusivamente  na  ordem  de  chegada  e  apresentação  dos  documentos 
necessários para efetivação de matrícula.

1. Resumo da chamada para matrículas

Curso Vagas Requisitos Mínimos Turno Período das 
matrículasEscolaridade

Formação Continuada 
Atualização na NR-01 - 
GRO/PGR

31   Ensino médio completo Diurno 
(sábados) 
e Noturno

 
 26/07 a 

29/07/2022

2. Do procedimento para o preenchimento das vagas

As matrículas  para  estas  31  (trinta  e  uma)  vagas  remanescentes  serão  realizadas  de  forma 
presencial  na  Coordenação  de Registros  Acadêmicos  e  serão realizadas  conforme ordem de 
chegada até completar as 31 vagas restantes ou atingir o prazo desta chamada (29/07). Para 
efetuar a matrícula é necessário que o(a) interessado(a) traga os seguintes documentos:

a) Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio;
b) Carteira de Identidade (cópia acompanhada do original); 
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia acompanhada do original);

IMPORTANTE: conforme especificado no Edital 07/2022 os inscritos que não compareceram no 
prazo  estipulado  tiveram  sua  matrícula  cancelada  de  forma  automática.  Como  não  houve 
candidatos  suficientes  para  composição  de  lista  de  espera,  esta  chamada para  matrículas  é 
pública e todos podem efetuar a matrícula desde que possuam o requisito mínimo: Ensino Médio 
completo e tragam os documentos exigidos.

10. Das Disposições Gerais

10.1.  Esta chamada é um complemento ao Edital 07/2022. Demais informações sobre o curso 
podem ser obtidas diretamente no Edital 07/2022.

10.2 Caso o número total de matrículas seja inferior a 40% do total de vagas disponibilizado para 
o curso (40 vagas). O Campus Fraiburgo poderá cancelar a oferta do curso.



 

 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Fraiburgo

10.3 A matrícula do candidato implicará na aceitação total e incondicional das normas e instruções 
contidas  nesta  chamada  e  no  Edital  07/2022  bem  como da  Organização  Didática  e  demais 
normas didático-pedagógicas do IFC.

10.4 No período de 26/07 a 29/07, a Coordenação de Registros Acadêmicos poderá receber as 
matrículas no período de 8h às 19:30h.

Fraiburgo, 25 de julho de 2022.

Tiago Lopes Gonçalves  
Diretor-Geral do IFC Campus Fraiburgo 
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