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SDR – LAGES  
CEDUP – RENATO RAMOS DA SILVA 

 

 
 
 

EDITAL Nº 01/2016 
 

                                     MATRÍCULAS 2º SEMESTRE /2016 
 
 
 

TESTE PARA INGRESSO DOS CURSOS TÉCNICOS 
 

A Direção do CEDUP- Centro de Educação Profissional “Renato Ramos da Silva” 
Lages/SC vem por meio deste, comunicar a todos os interessados que as inscrições para o 
Processo Classificatório para ingresso dos cursos técnicos nos períodos  Matutino, 
Vespertino e Noturno: Técnico em Administração,Técnico em Contabilidade, Técnico em 
Edificações , Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Química, Técnica em Saúde 
Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e Técnico em Manutenção. As 
incrições estarão abertas no período de 23 de maio a 23 de junho de 2016 na secretaria do 
CEDUP. O candidato deverá obrigatoriamente apresentar, no ato da  inscrição,  fotocópia da 
carteira de identidade ou documento de identificação com foto. As provas serão realizadas 
no dia 03 de julho 2016 (domingo) das 9h as 10h, nas dependências  do CEDUP “Renato 
Ramos da  Silva” na Av. Castelo Branco, 109, Bairro Universitário. 

 
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais)    
 

EMENTÁRIO DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS  
PÓS-MÉDIO : 

EMENTÁRIO DA AVALIAÇÃO DO CURSO 
TÉCNCO  EM ENFERMAGEM: 

-Matemática: raciocínio lógico, 
percentagem, regra de três, sistema e 
transformação de  medidas.  
-Português: Gramática e interpretação de 
texto. 
-Conhecimentos Gerais 

-Matemática: raciocínio lógico, percentagem, 
regra de três, sistema e transformação de 
medidas). 
-Português: Gramática e interpretação de 
texto. 
-Atualidades na Área de Saúde 

OBS.: A prova terá 10 (dez) questões 
objetivas 

OBS.: A Avaliação terá 5 (cinco) questões 
objetivas com peso de 50% e 2 (duas) 
questões discursivas com peso de 50%. 

 
IMPORTANTE 
 

1- DA INSCRIÇÃO 

 
Após pagar a taxa de inscrição – na APP ou depósito identificado no Banco do Brasil, 

Agência 5215-9, Conta Corrente 6.139-5 o candidato deverá impreterivelmente passar na 
secretaria do CEDUP e confirmar sua inscrição com o recibo fornecido pela APP ou com o 
Comprovante de Depósito com cópia do mesmo, caso contrário não estará efetivamente 
inscrito para realizar o Processo  Seletivo. 



 
* Não será devolvida a taxa de inscrição sob hipótese alguma. 

 

CURSO NÚMERO DE 
VAGAS 

TURNO 

Técnico em Segurança do Trabalho 30 Noturno 
Técnico em Administração 30 Matutino / Noturno 
Técnico em Contabilidade 30 Noturno 
Técnico em Edificações 30 Matutino/Noturno 
Técnico em Enfermagem 30 Vespertino 
Técnico em Química 30 Matutino / Noturno 
Técnico em Saúde Bucal 30 Noturno 
Técnico em Informática 30 Noturno 
Técnico em Manutenção 30 Noturno 

 

2- 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 
Seletivo, sendo portanto eliminado do teste. 

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

Cédula de Identidade ou Carteira de Motorista ou Carteira Profissional. 

 
- O aluno deverá estar no CEDUP “Renato Ramos da Silva” Av. Castelo branco, 

109, Bairro Universitário – com antecedência de 15 (quinze minutos), ou seja, às 08h45  para 
localização das salas.  Em hipótese alguma será permitida a entrada com atraso no local de 
realização das  provas A prova terá a duração de 01 (uma) hora e terá início, 
impreterivelmente às 9h. O Candidato  que chegar atrasado não poderá realizá-la. 

 
- Para a realização da avaliação, o candidato deve estar munido de caneta 

esferográfica preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato a observância da 
correspondência entre sua prova e seu cartão-resposta. 

 
- 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 especificas no caderno de prova e no 
próprio cartão-resposta. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão-resposta por 
erro de preenchimento. 

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

 
- Não será permitida a comunicação entre candidatos, consulta a material didático – 

pedagógico, nem o porte/uso de calculadora, relógio de qualquer modelo, telefone celular, 
bip, tele mensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico. 

 
- Estão expressamente proibidas, no local de realização das provas, pessoas que não 

façam parte da equipe de realização das mesmas. 
 



- Não serão aceitas inscrições após entrega da lista de inscritos para a Comissão do 
Teste classificatório 2016 2º semestre, onde constará de traço e assinatura do responsável 
pela Secretaria. Data de entrega da lista: 23/06/2016 até as 12h. 

 
- Critério de desempate: - Idade  (dia, mês, ano) e localização próxima ao CEDUP. 

 
- O gabarito será divulgado no site da Escola (www.cedup.net) no dia seguinte a 

realização da prova. 

 
 
3-  DO RESULTADO 
 

- O resultado será divulgado no dia 04/07/2016 (segunda-feira), no Site 
www.cedup.netda Escola e também nas dependências do CEDUP “Renato Ramos da Silva” a 
patir da 19h. 

OBS: Não serão fornecidas informações por telefone do resultado do teste 
classificatório. 

 
 
4-  DA MATRÍCULA 
 
- Data prevista: 11/07/2016 a 14/07/2016 
 
- Os classificados farão suas matrículas por ordem de chegada nos horários previstos 

neste Edital: Matutino: 08h30 às 11h30  – Vespertino: 14h às 17h   -  Noturno: 19h às 
21h30. 

 
- A matrícula poderá ser feita pelo aluno ou seu representante legal, observadas as 

determinações do Edital de matrícula. 
 
- O aluno que não efetuar sua matrícula nos horários previstos no edital perderá sua 

vaga e será chamado o próximo classificado. 
 
- No curso Técnico em Enfermagem, só poderá efetuar a matrícula o aluno que 

completar 18 anos até o dia 01 de setembro de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
O CEDUP se reserva o direito de não abrir turma, caso não haja número mínimo de 

25 alunos matriculados. 
 
5- DA TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CURSOS  
 
O CEDUP Renato Ramos Da Silva é um centro de de Educação Profissional que prioriza  

teoria  e Prática em todos os cursos oferecidos, desta forma, se faz necessário este recurso 
para as visitas técnicas e aquisição de materiais para as aulas práticas nos laboratórios 
específicos: 

 

Cursos Duração dos 
cursos 

Valor por 
sementre  

Laboratórios Materiais 



Enfermagem 
 
 
Saúde Bucal 

2 anos 
 
 
1 ano e  
6 meses 

R$ 200,00 
 
 
R$ 140,00 

Lab. Anatomia 
Lab. Biologia  
Lab. Saúde Bucal 

 

Luvas, máscara, toca, seringa, 
gases, esparadrapo, roupas 
cirurgicas, materiais para 
esterelização, reagentes e 
insdicadores, etc. 

Edificações 2 anos R$ 140,00 Lab. Solos e cant. 
de Obras. 
Lab. Des. Auto Cad 
Lab. Desenho 
Arquitetônico   
Lab. Topografia 

Pedra, arreia fina e grossa, 
Cimento, prego, madeira, 
ferragem, folha A3 e A4, 
gabaritos para desenho, fio de 
nylon,  etc. 

Química  2 anos R$ 140,00 2 lab. de Química  
Lab.de Produção 

Vidrarias, meios de cultura, 
máscara, touca e substâncias 
químicas, luvas, 
equipamentos de proteção, 
etc. 

Contabilidade   
 
 
Administração  
 

1 ano e  
6 meses 
 
1 ano e  
6 meses 

R$ 140,00 
 
 
R$ 140,00 

Lab. de Gestão  Computadores, Software , 
hardwere, palestras, oficinas, 
etc 

Téc. 
Segurança  
do 
Trabalho 

2 anos R$ 140,00 Lab. de Segurança Pagamento da semana de 
Prevenção de Acidentes, livros 
técnicos, etc 

Informática 
 
 
Manutenção  

1 ano e 
6 meses 
 
1 ano e  
6 meses 

R$ 140,00  
 
 
R$ 140,00 

Lab. de Redes 
 

Pecas de Computadores, 
como placa mãe, placa de 
rede, mouse, teclado, HD, 
Cabos de internet, etc. 

 
 
6- HORÁRIO DAS AULAS 
 

Horário - Período Matutino: 7h55  às 11h45 Período Vespertino:13h25h às 17h20  Período noturno: 
18h40 h às 22h10 

 
Para o curso Técnico em Enfermagem, o candidato além do período vespertino das aulas, deve 

ter disponibilidade no período Matutino ou Noturno para a prática do Estágio.   
 

7-  DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Documentos necessários para efetivação da matrícula: 

 

 Comprovante de conclusão de segundo grau; 

 Fotocópia de Identidade; 

 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia do comprovante de residência; 

 1 foto 3x4; 

 Cópia da Carteira de vacinação ou comprovante. 

 Fotocópia Titulo de Eleitor ( maiores de 18 anos ) 



 Fotocópia Certificado de reservista ( maiores de 18 anos ) 

 Comprovante Vacina Rubéola ( mulheres de 16 a 40 anos ) 


