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COMUNICADO

O Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC informa que em virtude do mau tempo 

em diversos municípios do Estado de Santa Catarina, nova prova do Vestibular 2014-2 

será  aplicada,  dia  29/06/2014,  para  os  candidatos  com inscrições  válidas  no  referido 

processo seletivo, que NÃO realizaram a prova dia 08/06/2014  e que se encontram em 

uma das seguintes condições:

1. Que tinham como local de prova o município de Jaraguá do Sul – Câmpus IFSC RAU, 

onde a prova foi cancelada. Estes estarão automaticamente aptos a realizar a prova 
no mesmo local e horário.

2. Moradores dos seguintes municípios, de acordo com registros oficiais no site da Defesa 

Civil  de Santa Catarina, até o dia 09/06/14: Apiuna, Benedito Novo, Caçador, Calmon, 

Canoinhas,  Corupá,  Guaramirim,  Irineópolis,  Itaiópolis,  Jaraguá  do  Sul,  Mafra,  Major 

Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Presidente Getúlio, Rio das 

Antas, Rio dos Cedros, Rio Negrinho, Rodeio, São Bento, Sta. Terezinha, Timbó, Timbó 

Grande, Três Barras, Vitor Meireles.  Como comprovar esta condição: Estes candidatos 

deverão  comprovar  residência  em  um  dos  municípios  mencionados,  preenchendo  o 

formulário  eletrônico, até  o  dia  15/06/2014,  disponível  no  seguinte link: 

https://formulario.ifsc.edu.br/limesurveypesquisa/index.php?sid=84363&lang=pt-BR 

No formulário deverá ser anexado comprovante de residência válido, em nome do próprio 

candidato ou em caso de menores de idade seu representante legal, referente ao mês de 

abril, maio ou junho/14, ou em nome do proprietário do imóvel em que reside, acrecido de  

declaração reconhecida em cartório. 

O  candidato  que  não  tiver  acesso  a  internet  ou  meios  de  escanear  o  documento 

comprobatório para envio,  poderá preencher o link no campus do IFSC mais próximo de 

sua  residência,  no  horário  de  funcionamento  do  mesmo.  Pedidos  sem  a  devida 
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comprovação anexada não serão analisados.

O(s) local(is) de aplicação da nova prova, bem como a lista com os números das 
inscrições  aptas  ou  não  aptas  para  a  realização  da  mesma,  após  análise  dos 
pedidos, será(ão) divulgado(s) neste site, dia 18/06/2014,  a partir das 17h.

SOBRE A PROVA:

- A nova prova seguirá os mesmos critérios e padrões da aplicada dia 08/06, de acordo 

com o estabelecido no edital 04/2014-2. 

-  O  gabarito  preliminar  será  divulgado  dia  29/06/2014,  a  partir  das  19h  no  link 

http://ingresso.ifsc.edu.br/novo/fique-atento/2099-provas-e-gabaritos.

-  O período de recurso para as questões da prova será dia  30/06/2014,  até as 18h. 

Modelo do recurso disponível no link anterior.

- O gabarito final da prova será divulgado dia 04/07/2014.

- A data de divulgação do resultado  não será alterada. 

Florianópolis, 10 de junho de 2014

Maria Clara Kaschny Schneider

Reitora 
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