
 

PROJETO PIAVA SUL 

 

Edital 1/2010 
Dispõe sobre o processo seletivo inicial para inscrição no Curso 
de Ações Educativas nas bacias do Araranguá e Urussanga, no 
segundo semestre de 2010, nos termos e condições presentes 
neste edital, no centro de treinamento de Araranguá. 

 

O projeto Piava Sul, mantido pela Fundação Agência da Água, faz saber a todos os 
interessados que, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo por Mérito do 
Curso de  Ações Educativas nas bacias do Araranguá e Urussang a, para 
professores da rede estadual e municipal de escolas das bacias hidrográficas do rio 
Araranguá e Urussanga. 
 
1 – DO PROCESSO SELETIVO POR MÉRITO PARA O CURSO DE  ENVOLVIMENTO 
E CIDADANIA 
1.1 O processo Seletivo para o curso de Ações Educativas nas bacias do Araranguá e 
Urussanga no segundo semestre de 2010, tem como público alvo professores da 
rede municipal e estadual das escolas presentes nos  municípios as bacias 
hidrográficas dos rios Araranguá e Urussanga. 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 a 15 de julho de 2010, pelo site 
http://www.unesc.net/post/213/11/11014. 
2.2 A inscrição consistirá no preenchimento de ficha de inscrição e memorial descritivo, 
à disposição no site, no endereço eletrônico acima citado. 
 
3 – DA SELEÇÃO 
3.1 Serão selecionados 44 professores da rede municipal e estadual de escolas 
inseridas nos municípios das bacias hidrográficas dos rios Araranguá e Urussanga. 
3.2 Serão selecionados professores que já atuem na área de educação ambiental, 
bacias hidrográficas e recursos hídricos. 
3.3 Serão selecionados professores que tenham facilidade de trabalho em grupo e que 
sejam comunicativos. 
3.4 Os selecionados devem participar do curso com dedicação exclusiva em período 
integral do dia 26 a 30 de Julho no Centro de Treinamento de Araranguá, com 
frequência mínima de 75% (três dias de curso) para receber certificado. 
3.6 Os candidatos selecionados poderão ficar hospedados no CETRAR. Sendo que o 
material didático, alimentação e estadia serão custeados pelo projeto Piava Sul. 
3.7 Os candidatos devem se disponibilizar a custear os gastos com transporte até o 
local de realização do curso. 
3.8 Caso os candidatos inscritos não preencham os requisitos solicitados nos itens 3.2 
e 3.3, será aberto novo edital para seleção de novos candidatos.   
 



4 – DAS VAGAS 
4.1 O curso será realizado no Centro de Treinamento de Araranguá (CETRAR), 
localiazado na BR 101, Km 412, Bairro Cidade Alta, Araranguá – Santa Catarina. 
4.2 O período de realização do curso vai de 26 de Julho à 30 de Julho de 2010, no 
período matutino e vespertino. 
4.3 Serão disponibilizadas 44 vagas para professores da rede municipal e estadual de 
escolas dos municípios da bacia hidrográfica do rio Araranguá e das escolas dos 
municípios da bacia do rio Urussanga  
4.4 Serão oferecidas pelo presente processo seletivo, as seguintes vagas para 
educadores dos municípios: 
 
 

Municípios  Número de Vagas  
Araranguá 2 

Balneário Arroio do Silva 2 

Cocal do Sul 2 
Criciúma 2 

Ermo 2 
Forquilhinha 2 

Içara 2 
Jacinto Machado 2 

Jaguaruna 2 
Maracajá 2 
Meleiro 2 

Morro da Fumaça 2 
Morro Grande 2 
Nova Veneza 2 

Pedras Grandes 2 
Sangão 2 

Siderópolis 2 
Timbé do Sul 2 

Treviso 2 
Treze de Maio 2 

Turvo 2 
Urussanga 2 

TOTAL DE VAGAS  44 
 

 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1 Serão classificados os candidatos que atuam na área de educação ambiental, 
recursos hídricos, bacias hidrográficas, matas ciliares através da análise do memorial 
descritivo. 
5.2 Os candidatos selecionados serão chamados pela ordem alfabética. 
 
6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 O candidatos com intenção de desistência devem comunicá-la ao projeto Piava Sul, 
com uma semana de antecedência , pelo telefone (48) 3431-2523, ou pelo e-mail 
educadorpiavasul@unesc.net 
6.2 O curso de Curso de Ações Educativas nas bacias do Araranguá e Urussanga terá 
carga horária de 40 horas. 



6.3 Apenas os candidatos que apresentarem 75% de frequência (três dias) receberão o 
certificado. 
6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do curso de 
Envolvimento e Cidadania do projeto Piava Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criciúma, Junho de 2010. 
 
 

______________________________________________________________________ 
MSc. Rose Maria Adami 
Coordenação Piava Sul 

 


