ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino
Gerência do Ensino Médio e Profissional

PROCESSO PARA INGRESSO DE ALUNOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO - Unidades Remotas CEDUP DARIO GERALDO SALLES 2022
A Secretaria de Estado da Educação faz saber, aos interessados, que estarão abertas as
inscrições para o processo de ingresso de Alunos no 2º semestre letivo de 2022, nos cursos
técnicos de nível médio, nas formas concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, do Centro de
Educação Profissional Dario Geraldo Salles - CEDUP Joinville, nas Unidade Remotas localizadas
na EEB Dr. Jorge Lacerda, EEB Santa Catarina, EEB Carmem Seara Leite, EEB Dom Gregório
Warmeling, EEB Titolívio Venâncio Rosa, EEB Olavo Bilac, EEB Marli Maria de Souza e EEM
Deputado Nagib Zattar.
1.

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

1.1.
CEDUP Dario Geraldo Salles – Endereço: Rua Monsenhor Gercino 2071, Joinville - SC,
89210-155 – e mail: secretaria@cedup.com.br

1.2.

DOS CURSOS
MUNICÍ
PI
O

INSTITUIÇÃO
EDUCACIONAL

LOCAL DO CURSO
(Unidade
Remota)

EEB Dr. Jorge
Lacerda

EEB Santa Catarina

Joinville

CEDUP
Dario Geraldo
Salles

EEB Carmem Seara
Leite
EEB Dom Gregório
Warmeling
EEB Titolívio
Venâncio Rosa
EEB Olavo Bilac
EEB Marli Maria de
Souza
EEM Deputado
Nagib Zattar

DURAÇÃ
O
DO
CURSO

TURNO

Técnico em
Administração
Técnico em
Logística
Técnico em
Administração
Técnico em
Logística
Técnico em
Administração
Técnico em
Administração
Técnico em
Logística
Técnico em
Administração
Técnico em
Contabilidade
Técnico em
Administração

1 ano e
meio
1 ano

Noturno

1 ano e
meio
1 ano

Noturno

1 ano e
meio
1 ano e
meio
1 ano

Noturno

1 ano e
meio
1 ano

Noturno

1 ano e
meio

Noturno

Técnico em
Administração

1 ano e
meio

Noturno

CURSO

Noturno

Noturno

Noturno
Noturno

Noturno
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educação
Diretoria de Ensino
Gerência do Ensino Médio e Profissional

DO CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO

DATA

ATIVIDADE

LOCAL

15/07/2022

Publicação do Edital

www.sed.sc.gov.br

19 e 20/07/2022

Período de Inscrição dos cursos técnicos

21/07/2022

Publicação da relação preliminar dos
inscritos por curso e local

22/07/2022

Solicitação de Recursos referentes
às inscrições publicadas

23/07/2022

3.

Publicação da relação final homologada por
curso e local

Secretaria Escolar do local do
curso

www.sed.sc.gov.br

e-mail:
coordenacaoep@sed.sc.gov.br

www.sed.sc.gov.br

25 e 26/07/2022

Matrícula

Secretaria Escolar do local do
curso

01/08/2022

Início das aulas

Unidade Escolar do local do
curso

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1.
O Processo de Ingresso será classificatório, sendo realizado em uma única etapa
(ordem de inscrição), regido pelo CEDUP Dario Geraldo Salles e operacionalizado nas
Secretarias Escolares dos Locais do Curso, conforme item 1.2 deste edital;
3.2. O Processo de Ingresso nos Cursos Técnicos realiza reserva de vagas nos termos da
Lei Federal nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e da Lei Federal nº 13.409, de 28 de
dezembro de 2016;
3.3.
No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá optar se concorrerá à reserva de vaga
destinada a autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas no Programa de Ações Afirmativas,
à reserva de vaga para pessoas com deficiência, ou se concorrerá às vagas de ampla
concorrência;
3.4.
O Processo de Ingresso nos Cursos Técnicos atende ao disposto na Resolução
CEE/SC nº 48, de 05 de julho de 2016;
3.5.
Os cursos ofertados na modalidade presencial são gratuitos e não possuem taxa de
inscrição;
3.6.
O curso técnico, pelo edital de ingresso, deverá obter no mínimo 25 (vinte e cinco)
inscritos pré matriculados para ofertar uma turma;
3.7.
É obrigatório ao candidato tomar conhecimento de todas as normas e procedimentos
indicados neste Edital e nas demais publicações pertinentes, sendo que a inscrição
implicará a aceitação das normas definidas, sobre as quais não poderá, o candidato, alegar
desconhecimento;
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3.8.
Todas as informações referentes a este processo seletivo estarão disponíveis no
endereço eletrônico da Secretaria de Estado da Educação: http://www.sed.sc.gov.br
4.

DAS VAGAS

As vagas disponíveis, com seu respectivo turno de oferta, assim como os locais de oferta, constam
nos quadros abaixos:
4.1.

Quadro de vagas – CEDUP Dario Geraldo Salles/Joinville

CURSO
TÉCNICO

Contabilidade

TURNO

Noturno
Noturno

Noturno
Noturno

Noturno
Administração
Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Logística

Noturno

Noturno

LOCAL
DO
CURSO
Unidad
e
Remota
EEB Olavo
Bilac
EEB Dr.
Jorge
Lacerda
EEB Santa
Catarina
EEB
Carmem
Seara Leite
EEB Dom
Gregório
Warmeling
EEB
Titolívio
Venâncio
Rosa
EEB Marli
Maria de
Souza
EEM
Deputado
Nagib Zattar
EEB Dr.
Jorge
Lacerda
EEB Santa
Catarina
EEB Dom
Gregório
Warmeling

VAGAS
PARA
AMPLA
CONCOR
RÊN CIA

VAGAS
PARA
PESSOA
S COM
DEFICIÊ
NCI
A

VAGAS
PARA
AUTODECL
ARAÇ ÃO
ÉTNICORACIAL

TOT
AL
DE
VAG
AS

18

7

10

35

16

6

10

32

15

6

9

30

18

7

10

35

18

7

10

35

18

7

10

35

35

15

20

70

18

7

10

35

16

6

10

32

15

6

9

30

18

7

10

35
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5.

DO PÚBLICO ALVO
5.1.
Os Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio são aqueles em que o
estudante cursa o Ensino Técnico, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no Ensino
Médio da mesma Instituição ou em outra Instituição de Ensino;
5.2.
Os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio são aqueles em que o
estudante cursa apenas o Ensino Técnico, devendo, obrigatoriamente, já ter concluído o
Ensino Médio no ato da inscrição;
5.3.
Curso Técnico de Nível Médio na forma concomitante: Alunos estudando a partir
da 2ª série do Ensino Médio;
5.4.
Curso Técnico de Nível Médio na forma Subsequente (Pós-Médio): Alunos
egressos do Ensino Médio.

6.

DA INSCRIÇÃO
6.1.
A Inscrição será presencialmente na Secretaria do Local do Curso. O candidato
deverá apresentar a documentação da opção de vaga no ato da inscrição;
6.2.
Caberá ao candidato, sob pena de indeferimento da vaga, assegurar-se que a
documentação apresentada esteja completa e legível;
6.3.
A inscrição para o ingresso será realizada a partir das 9h do dia 19 de julho de 2022
até as 20h do dia 20 de julho de 2022, EXCLUSIVAMENTE na Secretaria Escolar
dos locais do curso;
6.4.
As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de total
responsabilidade do candidato;
6.5.
As inscrições serão somente para as vagas constantes no item 4. (DAS VAGAS) no
“quadro de vagas” disponível neste edital;
6.6.
Os candidatos deverão respeitar os seguintes critérios:
6.6.1.
Cada candidato terá direito a se inscrever em apenas um curso;
6.6.2.
Não será permitida a inscrição do mesmo candidato em cursos técnicos
diferentes;
6.6.3.
Caso exista mais de uma inscrição para o mesmo candidato, o mesmo será
desclassificado.
6.7.
A Relação Preliminar contendo o nome do candidato, o curso técnico e o local do
curso e ordem de chegada na qual se inscreveu serão publicados no sitio:
www.sed.sc.gov.br no dia 21 de julho de 2022, a partir das 16h;
6.8.
Os candidatos poderão ter seus recursos impetrados conforme previsto no item 10
deste edital;
6.9.
O candidato selecionado só terá garantia de matrícula caso tenha obedecido às
diretrizes constantes neste edital;
6.10.
Não serão fornecidas quaisquer informações relativas ao processo de ingresso por
telefone;
6.11.
A Relação final homologada contendo o número de inscrição, o nome do candidato,
o Curso Técnico e Local do Curso no qual se inscreveu serão publicados no site:
www.sed.sc.gov.br, no dia 23 de julho de 2022, a partir das 16h;
6.12.
As informações incorretas registradas no ato da inscrição e identificadas após a
realização da homologação dos classificados ou no ato da matrícula, implicará na
perda da vaga e cancelamento da matrícula;
6.13.
Haverá reserva de 50% das vagas disponíveis por curso técnico para candidatos(as)
com deficiência e candidatos(as) autodeclarados(as) pretos, pardos e indígenas,
conforme quadros apresentados no item 4. (Das Vagas) deste edital;
6.14.
Reserva de vagas a Pessoas com Deficiência:
6.14.1.
Das vagas disponíveis, haverá reserva para pessoas com deficiência, tanto
para aquelas que estudaram em escolas públicas que optarem em concorrer
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6.14.2.

6.14.3.

6.14.4.

6.14.5.

6.14.6.

a estas vagas, quanto para aquelas provenientes de escolas particulares;
Candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão,
obrigatoriamente, comprovar sua condição por meio de apresentação de
laudo médico;
A entrega do laudo médico deverá ocorrer no mesmo momento da
inscrição, em arquivo anexo, juntamente com cópia digitalizada da carteira
de identidade com CPF ou carteira de motorista;
O laudo médico deverá ser original, expedido no prazo máximo de 01 (um)
ano antes da data da matrícula, e atestar a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência, ou seja, conter informações suficientes que permitam caracterizar
a deficiência nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298/1999, combinado com o enunciado da Súmula nº 377, do Superior
Tribunal de Justiça – STJ;
Na ausência de comprovação (item 6.16.4), o(a) candidato(a) perderá
automaticamente o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com
deficiência, impossibilitando a sua seleção para a vaga;
O candidato também deverá encaminhar no mesmo arquivo anexo no
momento da inscrição Cópia digitalizada do Atestado de frequência no
Ensino Médio, se for o caso, e/ou Cópia digitalizada de Histórico Escolar de
Conclusão do Ensino Médio.

6.15.

As vagas para autodeclaração étnico-racial, apresentadas nos quadros do item 5
(Das Vagas) deste edital serão para aquelas pessoas que estudaram sempre em
escolas públicas e é obrigatório, ao(a) candidato(a), no momento da inscrição,
apresentar:
6.15.1.
Cópia digitalizada da Carteira de Identidade com CPF ou ou carteira de
motorista;
6.15.2.
Autodeclaração afirmando serem candidatos(as) autodeclarados pretos,
pardos ou indígenas, deverá ocorrer no mesmo momento da inscrição em
arquivo formato “pdf”;
6.15.3.
Cópia digitalizada do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental
em escola pública;
6.15.4.
Cópia digitalizada do Atestado de Frequência no Ensino Médio em escola
pública, se for o caso;
6.15.5.
Cópia digitalizada de Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio em
escola pública;
6.15.6.
Os candidatos(as) autodeclarados(as) indígenas, além do preenchimento da
autodeclaração é obrigatória a apresentação de carta de recomendação
assinada pelo cacique da comunidade à qual pertence o(a) candidato(a).
6.16.
As vagas destinadas à ampla concorrência, constante nos quadros do item 4. (DAS
VAGAS) deste edital, os (as) candidatos(as) deverão apresentar no ato da inscrição
a documentação abaixo:
6.16.1.
Cópia digitalizada do Atestado de Frequência no Ensino Médio, se for o caso
de estudante do 2º ou 3º ano do ensino médio;
6.16.2.
Cópia digitalizada do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio;
6.16.3.
Cópia digitalizada do documento de identidade com CPF ou carteira de
motorista.
7.

DO PROCESSO SELETIVO
7.1.
A classificação será realizada mediante ordem de chegada, a partir dos registros de
inscrição no local do curso;
7.2.
Os candidatos não contemplados em primeira chamada permanecerão na
classificação geral, podendo ser convocados para matrículas em chamadas
posteriores conforme ordem de classificação;
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7.3.
7.4.

7.5.

8.

Os autodeclarados étnicos raciais terão seus documentos analisados pela instituição
de ensino, sendo a mesma soberana em sua definição;
Caso, após a análise das comissões, o(a) candidato(a) não comprovem as
condições exigidas para participação nas ações afirmativas, nos termos deste edital,
terá sua solicitação INDEFERIDA/NÃO ACEITA, de forma que a inscrição será
desconsiderada e a vaga será disponibilizada para as demais chamadas;
No caso, do não preenchimento das vagas, para ampla concorrência, para pessoa
com deficiência ou para autodeclarados étnico raciais, será preenchida a vaga com
os inscritos excedentes e por ordem de chegada.

DOS RESULTADOS
8.1.

8.2.

O Resultado final por Ordem de Inscrição será publicado no site www.sed.sc.gov.br
no dia 23 de julho de 2022, a partir das 16h. Nessa classificação constarão os(as)
candidatos(as), listados em ordem de classificação, conforme a ordem de inscrição
dos candidatos;
Os(as) candidatos(as) serão listados em ordem decrescente de classificação,
considerada a posição de chegada, de acordo com a forma de classificação definida
para cada curso, sendo convocados para a matrícula na instituição de ensino os(as)
candidatos(as) classificados de acordo com o número de vagas oferecidas, em
conformidade com o item 5 (DAS VAGAS).

9.

DOS RECURSOS
9.1.
Caberá recurso, devidamente fundamentado, elaborado com informações e dados
suficientes para sua análise, nas seguintes situações:
9.1.1.
Indeferimento de concorrência às vagas das ações afirmativas ou pessoa
com deficiência;
9.1.2.
Ausência do nome na relação de classificados;
9.1.3.
Não caberá apresentação de recurso para os casos de total ausência de
documento, conforme a opção de vaga;
9.1.4.
O recurso deverá ser enviado pelo e-mail: coordenacaoep@sed.sc.gov.br;
9.1.5.
Não serão analisados recursos intempestivos ou que estejam em
discordância com as orientações deste edital;
9.1.6.
Os recursos poderão ser encaminhados no dia 22 de julho de 2022, via
preenchimento de requerimento, constando: Nome do candidato, CPF,
Unidade de Ensino, Curso que se inscreveu, turno, indicar o tipo de vaga e
detalhar os motivos do recurso;
9.1.7.
Os recursos devem ser enviados pelo e-mail: coordenacaoep@sed.sc.gov.br
somente no dias 22 de julho de 2022, até as 23h59m.

10.

DA MATRÍCULA
10.1.
Os candidatos aprovados e classificados dentro das vagas disponíveis deverão
realizar sua matrícula na Instituição de Ensino;
10.2.
A inscrição é uma mera expectativa de direito e não garante, em hipótese alguma, a
matrícula definitiva daqueles que não cumprirem com todos os requisitos do edital;
10.3.
Perderá o direito à vaga o candidato convocado à matrícula que não comparecer no
prazo estabelecido ou não apresentar todos os documentos indicados neste edital.

11.

DAS CHAMADAS
11.1.
Após a publicação do resultado final, serão convocados os (as) candidatos (as) para
a matrícula em primeira chamada, conforme cronograma do Edital de Matrículas;
11.2.
Se houver vagas não preenchidas na primeira chamada ou em caso de desistências
futuras, a convocação de candidatos (as) será realizada seguindo a lista de
excedentes do mesmo grupo de concorrência;
11.3.
Em caso de não preenchimento das vagas após o término da primeira chamada,
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11.4.

12.

será realizada a segunda chamada para matrícula, seguindo os critérios
estabelecidos nos subitens anteriores;
As convocações de candidatos(as) ocorrerão até que se atinja 20% da carga horária
do semestre, caso sejam detectadas vagas ociosas.

DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1.
Todas as informações pertinentes à entrega PRESENCIAL de documentação, sejam
procedimentos para matrícula, comprovação das ações afirmativas, dentre outros
que demandem comparecimento presencial, foram elaboradas considerando-se um
cenário de SUSPENSÃO das orientações dos órgãos de saúde para distanciamento
social;
12.2.
O(a) candidato(a) inscrito(a) assume a aceitação total e incondicional das normas
constantes neste edital e demais expedientes relacionados a este Processo
Seletivo;
12.3.
Ao realizar sua inscrição, o(a) candidato(a) declara-se ciente da possibilidade de
divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do processo, tendo
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da
publicidade dos atos que dizem respeito a este processo seletivo;
12.4.
Será eliminado(a), a qualquer tempo, o(a) candidato(a) que utilizar meios
fraudulentos na inscrição, na matrícula ou qualquer outra ação ligada ao processo
seletivo, ficando, inclusive, sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei;
12.5.
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na Autodeclaração nas vagas
das ações afirmativas, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos,
determinará o cancelamento da inscrição ou a anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época;
12.6.
A SED não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo(a)
candidato(a);
12.7.
Perderá o direito à vaga o(a) candidato(a) que não realizar sua matrícula no prazo
estabelecido;
12.8.
Não haverá reserva de vagas para os semestres letivos subsequentes ao estipulado
neste edital;
12.9.
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina.

Patrícia de Simas Pinheiro
Diretora de Ensino em Exercício
Portaria nº 1653 DOE nº 21818/22

Luis Duarte Vieira
Gerente do Ensino Médio e
Profissional

l
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 4OS48GG6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIS DUARTE VIEIRA (CPF: 032.XXX.111-XX) em 14/07/2022 às 16:39:30
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Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/U0VEXzcwNTRfMDAxMzI5NDBfMTMzMDIxXzIwMjJfNE9TNDhHRzY= ou o site
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