
EDITAL n.º 078/03
EDITAL DE MATRÍCULAS PARA VAGAS REMANESCENTES – CURSO DE TECNOLOGIA

EM OPERAÇÕES DE PROCESSOS INDUSTRIAIS ELETROMECÂNICOS

Odair Werlich, Reitor em exercício da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC

e a Secretária Acadêmica, Professora Ivone Catarina Freitas Buratto, no uso de suas atribuições abrem

inscrições para processo seletivo de ingresso para preenchimento das vagas remanescentes, artigo 48 do

Regimento Geral da UNIPLAC, Curso Superior de Tecnologia em Operações de Processos

Industriais Eletromecânicos -  Análise de Currículum. (11 vagas)

DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
���� As inscrições poderão ser efetuadas no dia 23/07/2003:

Protocolo: das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 21:00.
���� Horário de atendimento bancário na UNIPLAC:

Banco Real: das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 21:00.

TAXA DA INSCRIÇÃO
R$60,00(sessenta reais)

VAGAS, MODALIDADE E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
� 40 vagas
� Regime Regular
� 18h 40min às 22h 10min - segunda a sexta-feira. 
� Estão previstas também aulas aos sábados (10 sábados por semestre).

LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
� UNIPLAC e SENAI – Lages.

PROCESSO SELETIVO
� Análise: do Curriculum Vitae e da Carta de Intenções.

DATA E LOCAL DA PUBLICAÇÃO DOS CLASSIFICADOS 
� 24/07/03
� Local: Uniplac.

DATA E LOCAL MATRÍCULA
� 25/07/2003 das 09h às 11:30h, das 14h às 17h e das 18:30h às 21h
� 26/07/2003 das 09h às 12h
� Local: Uniplac.

INÍCIO DAS AULAS
� 28/07/03

DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO (autenticados na UNIPLAC, sem custos)
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� Cédula de Identidade (2 cópias ) (para mulheres: certidão de casamento e cédula de identidade
deverão ter nomes completos e iguais).

� Título de Eleitor e comprovante da última eleição (2 cópias).
� Cadastro de Pessoa Física – CPF (2 cópias). Menores de 21 anos deverão apresentar o cartão de

CPF do responsável.
� Certificado de Reservista (para homens) (2 cópias).
� Certidão de Casamento ou Nascimento (2 cópias).
� Certificado de conclusão do Ensino Médio ( 2 cópias).
� Histórico Escolar do Ensino Médio (original e 1 cópia).
� Diploma Curso Superior (se tiver) (2 cópias) .
� Tres fotos 3x4 (recentes).
� Comprovante de residência (talão de água, luz ou telefone).
� Requerimento preenchido (formulário próprio da UNIPLAC).
�  ��  Pagamento de taxa de inscrição.
� Curriculum Vitae (documentado).
� Carta de Intenções (no máximo 2 laudas), contendo:

1) relato da atuação no mercado de trabalho; 
2) motivação/intenção ao se candidatar ao curso; 
3) como o curso se insere na trajetória profissional do candidato.

CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
���� Curriculum Vitae

- Avaliação do desempenho escolar.
- Características do curso de Ensino Médio: 

Técnico na área (maior pontuação)
Técnico na área afim
Técnico em outra área
Educação Geral (menor pontuação).

���� Carta de Intenções:
Serão analisadas a relevância da atuação no mercado de trabalho, a motivação e a intenção do
curso na trajetória do aluno. A linguagem deve ser clara, objetiva e correta.

���� Critérios de desempate, pela ordem:
1) Desempenho escolar no Ensino Médio / Características do curso de Ensino Médio.
2) Inserção do curso pretendido na vida profissional do candidato (relevância).
3) Idade do candidato, com vantagem do mais idoso.

OBSERVAÇÕES
1. Toda e qualquer inscrição com documentação incompleta acarretará na desclassificação do

aluno e não será devolvido a taxa paga.

Lages, aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e três.

Ivone Catarina Freitas Buratto
Secretária Acadêmica 

Odair Werlich
Reitor em Exercício
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