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EDITAL DG/CERES Nº 15/2017 
 

Abre inscrição, fixa data, horário 
e critérios para seleção de 
bolsistas do programa de bolsa 
acadêmica – modalidade Apoio 
Discente. 

 
 

O Diretor Geral do Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições e 
de acordo com a Resolução Nº 223/2005 – CONSUNI, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para seleção de 
Bolsistas para o Programa de Bolsa Acadêmica – Modalidade Apoio Discente, nos 
termos deste Edital. 

 

01 -  DA INSCRIÇÃO: 

Início: 19 de maio de 2017 

Término: 23 de maio de 2017 

Local: Envio online para o e-mail sedicon.ceres@udesc.br 

 

02 -  DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 Estar matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Educação 
Superior da Região Sul – CERES; 

 Dispor de 20 (vinte) horas semanais; 

 Preencher formulário de inscrição, indicando o período (matutino ou vespertino) no 
qual possui disponibilidade para exercer as funções de bolsita, e enviar para o e-mail da 
Secretaria da Direção Geral: sedicon.ceres@udesc.br; 

 Não possuir vínculo empregatício, ou outra modalidade de bolsa (exceto PRAPE e 
PROSUR). 
 
 
03 – DAS VAGAS 

O Programa de Apoio Discente conta com 03 (três) vaga para acadêmicos do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Centro CERES. 

Atividade Hora/atividade Coordenador Vagas 

Escritório de 

Cooperação Técnica 
20h 

Prof. Jader Afonso 

Savi Mondo 
03 
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04 – DA SELEÇÃO 

A seleção será procedida pelo Professor Jader Afonso Savi Mondo, observadas as 

resoluções vigentes, a partir dos seguintes intrumentos: 

 

Item/Descrição 

Ficha de inscrição (carência sócio-econômica e disponibilidade de horário) 

Entrevista (habilidades específicas para a função), que será realizada no dia 24/05. 

 

05 – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Informações sobre a entrevista serão divulgadas na porta do Escritório de Cooperação 

Técnica, no dia 23/05, às 13h. 

Candidatos aprovados além do número de vagas disponíveis, formarão um cadastro 

reserva por até 6 (seis) meses da data da divulgação do resultado do presente edital. 

Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria da Direção Geral, bem 

como nas Resoluções 001/2005 e 003/2015 do CONSUNI. 

 

Laguna/SC, 19 de maio de 2017. 

 

 


