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EDITAL  DE PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA DOS CURSOS TÉCNICOS 

PROFISSIONALIZANTES PÓS MÉDIO 

 

A Direção do CEDUP – Centro de Educação Profissional “Renato Ramos da Silva” 

Lages/SC vem por meio deste, comunicar a todos os interessados que estarão abertas no período de: 

26/06/2019 à 12/07/2019 as inscrições para o processo de classificação dos seguintes cursos técnicos: 

 

 

Observação: Os candidatos para o curso Técnico de Enfermagem deverão ter 18 anos completos até 

o dia da prova, e deverão ter disponibilidade no contra turno para o estágio obrigatório: no 1 módulo 

100h, 2 módulo 250h   e no 3 modulo 250h. Os 30 (trinta) classificados na entrevista escolherão o 

turno do curso, a escola acatará a decisão da maioria.  

 

1- PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 
 

  Local: sala dos coordenadores: 9h às 11h – Mario Sérgio  

        14h às 17h – Maria da Graça 

                                                              19h às 21h – Joel 

Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais) para custear os matériais, montagem e correção do teste. 

Obs.: Os alunos que necessitem da isenção desta taxa, devem apresentar justificativa na APP. 

 

2- PROCESSO DE ESCOLHA DE CURSO   
  

 

 

 

 

  

Observação: Os cursos que não apresentarem uma demanda superior a 30 (trinta) candidatos, não será 

aplicado a prova e a taxa da inscrição será agregada na taxa de material das aulas práticas de cada 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

NÚMERO DE 

VAGAS 

NÚMERO 

DE TURMAS 

 

TURNO 

Técnico em Administração 30 1 Noturno 

Técnico em Análises Química 30 1 Noturno 

Técnico em Contabilidade 30 1 Noturno 

Técnico em Enfermagem  30 1 Vesp. e/ou Not. 

Técnico em Estradas  30 1 Noturno 

Técnico em Edificações 30 1 Noturno 

Técnico em Informática 30 1 Noturno 

Técnico em Saúde Bucal 30 1 Noturno 

Técnico em Segurança do Trabalho 30 1 Noturno 

Dia Curso  Horário  

04/07 Workshop dos cursos  9h às 21h  

9h às 10h 

19h às 21 

14/07 Prova escrita  

16/07 Entrevista  



 

 

3- DA PROVA   
 

 

- O aluno deverá estar no CEDUP Renato Ramos da Silva com antecedência de 15 (quinze 

minutos), ou seja, às 8h45 para localização das salas. Os portões serão abertos às 8h30 e fechados 

às 8h59. Em hipótese alguma será permitida a entrada com atraso no local de realização da prova. A 

prova terá a duração de 01h (uma hora) e terá início, impreterivelmente às 9h. Será permitida a 

saída do aluno, somente após 15 minutos do início da prova. 

 

- O candidato deverá obrigatoriamente apresentar documento de identificação com foto 

para realizar a prova, caso contrário o mesmo não poderá participar do Processo Classificatório, 

sendo portanto eliminado. 

 

- Para a realização da prova, serão considerados os seguintes documentos de identificação: 

Cédula de Identidade, Carteira de Habilitação ou Carteira Profissional.  
 

- O candidato deverá trazer o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

- O candidato deverá trazer caneta azul ou preta para a realização das provas. 

 

- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta, que 

será o único documento válido para efeito de correção da prova objetiva. O preenchimento do 

cartão- resposta será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade 

com as instruções específicas no caderno de prova e no próprio cartão-resposta. Em nenhuma 

hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento (Colocar nome e assinar). 

 

- O cartão- resposta deverá ser preenchido dentro do tempo de duração da prova 

com caneta azul ou preta. 

 

- Critério de desempate: - Idade (dia, mês, ano). 

 

4– DO RESULTADO 

 

- O gabarito será disponibilizado no dia 14/07/2019 – domingo a partir das 16h no site 

www.cedup.net.  

- A lista dos classificados será divulgada no dia 15/07/2018 às 19h, no site da escola 

www.cedup.net e nas dependências do CEDUP “Renato Ramos da Silva”. 

 

OBS: Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

5- DA MATRÍCULA 

 

- A matrícula poderá ser feita pelo aluno ou seu representante legal. 

- local: secretaria da escola. 

- Data prevista:  

Dia Curso  Horário  

17/07 Enfermagem - TSB –– Informática  8h às 11:30  

14h às 17h 

19h às 21 
18/07 Contabilidade -  Administração - Estradas -  

Edificações 

19/07 Análises Químicas e TST 

 

EMENTÁRIO: 

-Matemática: Raciocínio lógico, percentagem, regra de três, sistema e transformação de medidas. 

-Português: Gramática e interpretação de texto. 

-Conhecimentos Gerais: Atualidades/jornais 

Será utilizado o banco de dados do ENEM 

OBS.:  A prova terá 10 (dez) questões objetivas, com peso de 1 ponto cada questão, totalizando 10 

pontos. 

http://www.cedup.net/
http://www.cedup.net/


 

 

 

6-  DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS 

 

O CEDUP Renato Ramos da Silva é um Centro de Educação Profissional que prioriza Teoria 

e Prática em todos os cursos oferecidos, desta forma, se faz necessário este recurso para visitas 

técnicas, dia do curso e aquisição de materiais de expediente para as aulas práticas e nos 

laboratórios específicos: 

 
Curso Duração dos 

Cursos 

Valor Laboratório Materiais 

Administração 

 

 

 

Contabilidade 

1 ano e 6 

meses 

 

 

1 ano 

R$ 250,00 

 

 

 

R$ 200,00 

 

 

Lab. de Gestão  

Lab. de Informática 

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) 

Computadores, softwares 

específicos da área, palestras, 

oficinas, oficinas técnicas, 

manutenção de Datashow. 

 

Análises 

Químicas 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

R$ 300,00 

Lab. de Química 

Lab. de Produção 

Lab. de Informática 

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) Vidrarias, 

meios de cultura, máscaras, 

toucas, substâncias químicas, 

luvas e equipamentos de 

proteção, etc. 

 

 

 

Edificações  

 

Estradas  

 

 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

 

 

R$ 300,00 

Lab. de Solos 

Canteiro de Obras 

Lab. de Desenho Auto Cad 

Lab. de Informática 

Desenho Arquitetônico 

Lab. de Topografia 

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) Pedras, 

areia fina e grossa, cimento, 

pregos, serrotes,  madeiras, folha 

A3 e A4, pranchetas e barras de 

ferro, fios de nylon, manutenção 

de equipamentos e Datashow. 

Obs.: O aluno deverá trazer seu 

próprio Notebook para as aulas. 

Enfermagem  
1 ano e 6 

meses 
R$ 400,00 

Lab. Anatomia 

Lab. Biologia 

Lab. Saúde Bucal 

Lab. Informática 

Luvas, máscaras, touca, seringa, 

gases, esparadrapos, roupas 

cirúrgicas, materiais para 

esterilização, reagentes e 

indicadores, etc. 
 

 

 

Informática 

 

 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

 

 

 

R$ 200,00 

 

 

 

Lab. de Informática 

Lab. Manutenção de 

computadores.  

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) mouse, 

teclado, monitores, peças, 

manutenção para os 

computadores, Datashow. 

Manutenção do ar condicionado 

e cadeiras giratórias.  

 

 

Saúde Bucal 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

R$ 250,00 

Lab. de Anatomia 

Lab. de Biologia 

Lab. de Saúde Bucal 

Lab. de Informática 

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) Luvas, 

máscaras, toucas, seringas, 

gases, esparadrapos, roupas 

cirúrgicas, materiais para 

esterilização, reagentes e 

indicadores, etc. 

 

Segurança do 

Trabalho 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

R$ 250,00 

 

Lab. de Segurança 

Lab. de Informática 

Material expediente (toner, 

papel A4 e envelopes) Livros 

técnicos, Palestrantes para 

Semana de Prevenção de 

Acidentes, equipamentos de 

segurança, etc. Obs: Salientamos que a taxa é destinada para a manutenção durante todo o curso. 

7- DA DOCUMENTAÇÃO 

Documentos necessários para efetivação da matrícula: 

 Fotocópia de Identidade; 

 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 



 1 foto3x4; 

 Fotocópia do comprovante de residência; 

 Comprovante de conclusão do Ensino Médio e/ou comprovante de frequência do terceiro ano 

do ensino médio. 


