UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO‐ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO ‐ TRINDADE
CEP: 88040‐970 ‐ FLORIANÓPOLIS ‐ SANTA CATARINA
Fone: (048) 3721 6693

QUARTA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO PARA O
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

A COMISSÃO ORGANIZADORA do Processo Seletivo para ingresso no Curso de
Especialização em Gestão Pública ‐ EDITAL 01 CAD/EAD/UFSC, no uso de suas
atribuições e considerando o disposto no item 7.7 do Edital 01 CAD/EAD/UFSC
CONVOCA o candidato abaixo relacionado a comparecer no Polo de Canoinhas para
realizar a matrícula, no dia 17 de outubro de 2011 munido dos seguintes documentos:







Cópia autenticada do documento de identidade
Cópia autenticada do Título de Eleitor se for maior de 18 anos
Cópia autenticada do documento comprobatório de estar em dia com as
obrigações militares (sexo masculino)
Cópia autenticada do diploma ou certidão de conclusão do ensino superior
Histórico escolar original ou cópia autenticada (contendo o nome da entidade
mantenedora, o número do decreto do reconhecimento do curso)
Visto temporário ou permanente emitido pela Polícia Federal, quando se tratar
de estudante estrangeiro.

Lembrando que:



As fotocópias dos documentos entregues no momento da matrícula não serão
devolvidas em hipótese alguma.
A falta de um dos documentos anteriormente relacionados implicará a não
efetivação da matrícula, não cabendo recurso, nem lhe sendo facultada a matrícula
condicional.



O candidato classificado no Processo Seletivo deverá matricular‐se no conjunto de
disciplinas que compõem o primeiro período do curso.



O candidato classificado que não comparecer pessoalmente ou não constituir
procurador para efetuar a matrícula inicial no prazo estabelecido, perderá o direito
à sua vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de
classificação.
As aulas terão início no dia 22 de outubro de 2011 devendo todos os alunos
matriculados comparecerem ao Polo para o qual se inscreveram.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO‐ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO ‐ TRINDADE
CEP: 88040‐970 ‐ FLORIANÓPOLIS ‐ SANTA CATARINA
Fone: (048) 3721 6693

Canoinhas
Matrícula

Candidato

SILMARA LÚCIA RUTES
44244 ZABUDOWSKI

CPF

62129210910

Prova

20

Redação

Nota
final

6,5

Classificação

26,5

Endereço do Polo
O candidato convocado deverá efetuar a matrícula no polo conforme data, horário e
local abaixo:

CANOINHAS ‐ 05 de outubro de 2011
Horário: das 13h às 17h e das 18h às 22h.
Colégio de Educação Básica Santa Cruz
Rua Bernardo Olsen, 400
Centro (duas quadras da UNC)
Canoinhas – SC
CEP: 89 460‐000
Coordenadora do Polo: Sonia Sacheti
(47) 3622 6310 (polo)
(47) 9104 8142
soniasacheti@gmail.com
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