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EDITAL N. 138/2014  

  

Altera o Edital nº 128/2014, que dispõe sobre o 
Processo Seletivo do Programa Emergencial 
de Segunda Licenciatura em Santa Catarina, 
no segundo semestre de 2014, na 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. 

 
 

                            

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI, torna pública alteração do Edital nº 

128/2014, nos seguintes termos: 

 
 
1 - DAS ALTERAÇÕES:   

 

1.1 O subitem 2.3 do item 2 – DAS INSCRIÇÕES, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

2.3 Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar fotocópia simples 

(xerox), dos documentos a seguir mencionados, apresentando os originais 

dos mesmos no momento da inscrição: 

a)  Cédula de Identidade; 

b)  Diploma de Conclusão do curso de Graduação em Licenciatura; 

c)  Histórico Escolar da Graduação do curso de Licenciatura; 

d)  Declaração da instituição escolar do tempo de atuação na Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino, bem como, da(s) área(s) de atuação, 

com seus respectivos períodos. 

e)  Comprovante de residência. Devendo os candidatos que pretender 

concorrer às vagas sociais apresentar comprovante de residência no 

Estado de Santa Catarina de no mínimo 2 (dois) anos. A comprovação da 

residência, cujo comprovante esteja em nome de terceiros se dará para 

comprovação do parentesco, casamento ou declaração de união estável. 

 

1.2 O item 4 – DA SELEÇÃO, passa a vigorar acrescido do item 4.5, conforme 

segue: 

 



4.5 As bolsas de estudos (bolsas sociais) serão destinadas aos candidatos 

conforme ordem de classificação e de acordo com o número de Bolsas 

Disponibilizadas conforme o item 3.2. 

 

 

 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 O candidato que já tiver realizado sua inscrição deverá complementá-la 

acrescendo o documento da alínea “d” ou da alínea “e”, ambos do item 2.3, 

conforme a nova redação, até o fim do período das inscrições, sob pena de 

indeferimento da inscrição. 

 

2.2 Ficam ratificadas todas as demais condições do Edital nº 128/2014. 

 

Criciúma/SC, 17 de julho de 2014. 

 

 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Gildo Volpato  
Reitor 

 
 
 

 


