
 

 

 

Centro de Educação Profissional “Renato Ramos da Silva” 
PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 081/2019 PROPOSTO 

PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA – PIBIC/ ENSINO MÉDIO-CNPq UNIPLAC-2019-2020 

 

A Universidade do Planalto Catarinense em parceria com o Centro de Educação 
Profissional “Renato Ramos da Silva”, abre Edital para Processo Seletivo a fim de 
preencher 05 vagas para as bolsas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibic). 
 

1. DA FINALIDADE DO EDITAL 

1.1 Selecionar estudantes de Cursos de Ensino Médio Integrado a Cursos Técnicos 

para desenvolverem projetos de iniciação à docência nos cursos de licenciatura em 

regime de colaboração com as redes de ensino, no âmbito do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibic). 

1.1.1 O público-alvo do Pibic são estudantes de Cursos de Ensino Médio Integrado à 

Cursos Técnicos que estejam matriculados e cursando as 1ªs e 2ªs séries do Ensino 

Médio. 

1.1.2 Serão destinadas 05 (cinco) vagas nas mais diversas áreas do conhecimento. 

 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

Para inscrever-se no processo de seleção o acadêmico interessado deverá cumprir os 

seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado (1º ou 2º ano) no curso de ensino médio no ano 

letivo de 2019;  

b) Ter no mínimo 80% de frequência nas aulas; 

c) Ter média em todas as matérias (técnicas e regulares) com nota superior a 6 (seis); 

d) Ter disponibilidade para participar do projeto de iniciação científica (Pibic). 

 



3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser efetuadas – pelos alunos regularmente matriculados no 2º 

semestre letivo do ano de 2019 – no dia 02 de agosto de 2019 no período matutino e 

vespertino, na sala de coordenação de curso. 

§ 1º - Todas as informações fornecidas pelo aluno na ficha cadastral (ANEXO I) 

devidamente assinado pelo aluno deverão ser comprovadas mediante documentos e 

apresentados pessoalmente ou por representante após a liberação do resultado deste 

Processo Seletivo.  

§ 2º - A classificação no processo seletivo se dará com a entrega de todos os 

documentos, sendo de inteira responsabilidade do aluno a entrega da documentação 

exigida dentro do prazo estipulado. 

 § 3º - Não serão aceitas inscrições fora de prazo, mesmo mediante justificativas de 

problemas de falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação e 

de outros fatores que impossibilitem a realização da inscrição.  

 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

Ler atentamente o Edital vigente, disponível na APP da escola e sala de coordenação 

de curso, também disponível em www.cedup.net. 

 

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Cópia de CPF e RG; 

Ficha de inscrição (Anexo I); 

Declaração dos pais/responsáveis de concordância na participação do processo 

seletivo (Anexo II); 

Boletim do 1º trimestre do ano de 2019. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO E SELEÇÃO DO CANDIDATO 

A 1ª etapa da seleção dos candidatos ocorrerá por maiores médias apresentadas 

(estando de acordo com os requisitos necessários, dispostos no item 2 deste edital) 

nas disciplinas técnicas e básicas (sendo o corte feito para os 10 primeiros colocados). 

A 2ª etapa ocorrerá com a apresentação de uma carta de motivação (ANEXO III) e 

entrevista do concorrente – data a ser apresentada juntamente com a divulgação da 1ª 

etapa. 

Os 05 (cinco) candidatos com as melhores notas e desempenho na entrevista e carta 

de motivação serão selecionados para serem contemplados com as bolsas dos 

projetos Pibic. 

 



7. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado estará disponível na sala de coordenação da escola e APP, bem como em 

www.cedup.net, no dia 05 de agosto 2019 a partir das 10h. 

O aluno selecionado por este edital, deverá se apresentar junto à comissão 

organizadora no prazo de até 17:00h do dia 05 de agosto de 2019, na sala da 

coordenação da escola CEDUP Renato Ramos da Silva para novas orientações. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os alunos que não cumprirem quaisquer instruções deste edital não poderão 

concorrer a bolsa Pibic. 

A bolsa proporcionada pelo programa Pibic, é uma bolsa de iniciação científica onde o 

aluno selecionado deverá realizar um projeto que será detalhado pelo professor 

orientador. 

 

Sem mais a declarar. 

 

 

Lages, 01 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

________________________                                                     ___________________ 

Fabiane Brasil 

Giovana Legnaghi                                      Márcia Costa 

Comissão Organizadora                            Diretora Geral  

 

 

 

 

 



ANEXO I         FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO CANDIDATO: 

RG:      CPF: 

TELEFONE/ CELULAR: (49) 

CURSO TÉCNICO: 

ÁREA DE INTERESSE: 

EMAIL: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

RG:      CPF: 

TELEFONE/ CELULAR: (49) 

 

 

ANEXO II    

DECLARAÇÃO 

Eu___________________________________________________________________

inscrito sob o CPF:__________________________________ declaro estar ciente para 

participação de ________________________________________________________, 

devidamente matriculado no Curso Técnico 

_______________________________________________________________ na 

Instituição CEDUP Renato Ramnos da Silva a participar e concorrer à bolsa Pibic 

oferecida pelo edital 81/2019. 

 

 

 

 

Sem mais a declarar. 

 

______________________________________________ 

        Assinatura dos Pais/ Responsável 

 

 



ANEXO III 

Lages, _____ de agosto de 2019. 

 

À Cedup Renato Ramos da Silva, 

Eu, _______________________________________________, inscrito no CPF sob o 

nº__________________ e no RG nº __________________ declaro minha intenção de 

participar no processo seletivo referente ao edital nº 081/2019 proposto pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBIC/Ensino Médio-CNPQ Uniplac-

2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________ 

Nome do candidato: 

Telefone do candidato: 

E-mail do candidato: 


