MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

15ª Convocação (Edital 67/2016)
A Magnífica Reitora do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), no uso de suas
atribuições, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para o processo de escolha do
município de lotação, aceite ou desistência de vagas referente ao Edital de Concurso Público nº
67/2016, mediante a entrega do “Termo de Opção” com firma reconhecida ou cópia do Documento
de Identificação que contenha a mesma assinatura utilizada no “Termo de Opção”. Os documentos
podem ser enviados para o e-mail admissão@ifsc.edu.br, ou entregues em qualquer Coordenadoria
de Gestão de Pessoas dos Câmpus ou no Departamento de Seleção de Pessoas na Reitoria.
Caso não haja manifestação formal, por meio da entrega do “Termo de Opção” no prazo de
2 (dois) dias corridos, informamos que o candidato passará a ocupar o último lugar na lista de
homologados, conforme item 9.7 do Edital nº 67/2016.

Para os cargos com mais de 1 (um) candidato convocado a preferência de escolha do
município de lotação segue a sequência desta convocação.

Lembramos que a Administração tem a prerrogativa da nomeação dos candidatos que estão
sendo convocados mais de uma vez, caso não optem pelos municípios de lotação disponíveis ou não
entreguem o seu termo de opção, respeitando-se o interesse institucional.
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OBSERVAÇÃO: Para darmos celeridade ao processo de convocação, vimos convocar os próximos
candidatos que constam nas listas de espera. Esclarecemos que, não há vagas para todos os
candidatos convocados. Pedimos a todos que nos encaminhem o Termo de Opção conforme
instruções indicando se aceitam ou não, a vaga na cidade oferecida. Caso haja mais de um candidato
interessado em aceitar a vaga, a preferência será do candidato melhor classificado.
Cargo: TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS - Em regime de 40 Horas Semanais
Vagas Disponíveis: Reitoria (1 vaga)
Candidatos Convocados:
5º - 1500095541 - BIANCA ENEAS NUNES

Cargo: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Em regime de 40 Horas
Semanais
Vagas Disponíveis: Câmpus Chapecó (1 vaga)
Candidatos Convocados:
3º - 1500095291 - FABIANO FERNANDES

Florianópolis, 19 de Dezembro de 2017.
Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora
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