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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL N° 003/2020 
 
 

Considerando a decretação de situação de emergência em 
todo território do Município de Criciúma, decorrente da 
infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19, fica 
modificado o Edital nº 003/2020, que tem por objetivo 
estabelecer o cronograma de inscrição e seleção de 
estudantes da graduação da FUCRI/UNESC, candidatos a 
bolsa de estudos destinados a alunos financeiramente 
carentes e/ou pessoas com deficiência, nos termos do 
Decreto SG/nº 102/20, de 3 de fevereiro de 2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA torna público o presente Edital 
para inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos a bolsa de 
estudos destinados às pessoas comprovadamente carentes e/ou pessoas com 
deficiência,   

 
 
RESOLVE: 
 
 
 
I – O item 3 do Edital nº 003/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
3. A entrega dos documentos será realizada na área externa ao Paço 

Municipal, no endereço Rua Domênico Sônego nº 542, ou no CENTAC da UNESC, 
nas datas de 16, 17, 20 a 24 de abril de 2020, das 8:30 às 17:00 horas, de acordo 
com o CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO ÚNICO. 

 
3.1 Nos locais de entrega dos documentos, serão adotados os seguintes 

cuidados, todos sob a responsabilidade da Administração Pública Municipal e da 
UNESC: 

I - será disponibilizado álcool gel 70%, para utilização dos atendentes e 
dos postulantes à inscrição; 

II – será disponibilizada máscara para uso pessoal dos atendentes e dos 
postulantes à inscrição; 

III – será mantido distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre os postulantes à inscrição; 

IV – será providenciada frequentemente a limpeza das superfícies,  bem 
como mantida a ventilação e limpeza dos ambientes. 

 
3.2. Maiores informações na Central de Atendimento ao Acadêmico 

(CENTAC) ou pelos telefones 3431-2619; 3431-2711 e 3431 2687. 
 

 
II - O item 8 do Edital nº 003/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
8. A relação dos acadêmicos inscritos será publicada no endereço 

www.criciuma.sc.gov.br, bem como no endereço da UNESC  www.unesc.net, na data 
de 27 de abril de 2020. 
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III – O item 9 do Edital nº 003/2020, passa a ser a seguinte:  
 

 9. A relação dos acadêmicos pré-classificados será divulgada pela 
internet no endereço www.criciuma.sc.gov.br, bem como no endereço da UNESC 
www.unesc.net, na data de 13 de maio de 2020. 
 
 
IV – Os itens 10 e 10.1 do Edital nº 003/2020, passam a ser as seguintes:  

 
10. O prazo para interpor recurso será nos dias 14 e 15 de maio de 

2020, mediante requerimento de recurso disponível no Anexo XIII do Decreto SG/nº 
102/20, devendo ser motivado, e entregue na Prefeitura Municipal de Criciúma no 
endereço indicado no item 3 deste Edital, conforme horário de funcionamento desta. 

 
10.1. A relação oficial dos CLASSIFICADOS (Contemplados e em 

Lista de Espera) será publicada na data de 19 de maio de 2020, nos sites da 
Prefeitura e da UNESC, bem como no Diário Oficial Eletrônico. 
 
 
V – Permanecem em vigor as demais disposições do Edital nº 003/2020, de 3 de 

fevereiro de 2020.  

 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 14 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

CLÉSIO SALVARO 
Prefeito Municipal de Criciúma 

 
 
 
  
 
 

VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES 
Secretário Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPV/ERM. 
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ANEXO ÚNICO 

 
CRONOGRAMA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

DATA CURSO 
 
 
16/04/2020 – Quinta - Feira 
 
 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac) 
 
Livre demanda de todos os cursos 

 
 
17/04/2020 – Sexta - Feira 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac) 
 
Livre demanda de todos os cursos 

 
 
 
 
20/04/2020 - Segunda - Feira 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac)  
  
Letras, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia de Produção, Ciências 
Biológicas, Ciência da Computação, 
Fisioterapia, Design, Teatro, Jogos Digitais, 
História e Cursos EAD 

 
 
 
 
21/04/2020 - Terça - Feira  

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac) 
 
Odontologia, Educação Física, Engenharia 
Ambiental e Sanitária, Farmácia, Tec. Gestão 
Proc. Gerenciais, Administração, Adm. 
Comércio Exterior e Cursos EAD 

 
 
 
22/04/2020 - Quarta - Feira 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac)  
  
Engenharia de Materiais, Engenharia 
Mecânica, Direito, Geografia, Matemática, 
Nutrição, Engenharia Civil, Ciências 
Contábeis e Cursos EAD. 
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23/04/2020 - Quinta - Feira 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac)   
  
Gestão Rec. Humanos, Tec. Gestão 
Comercial, Enfermagem, Engenharia de 
Agrimensura, Biomedicina e Cursos EAD. 

 
 
 
24/04/2020 - Sexta - Feira 

 
Inscrição e entrega de documentos na 
Prefeitura (no hall de entrada) e na Unesc 
(Centac)   
  
Artes Visuais, Ciências Econômicas, 
Secretariado Executivo, Engenharia Química, 
Tec. em Design em Moda, Psicologia, 
Medicina, e Cursos EAD. 


