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ADITIVO EDITAL Nº 002/2023/CDAC/SECARTE 

  

PROCESSO SELETIVO DE MINISTRANTES DE CURSOS, OFICINAS E 

WORKSHOPS DE ARTE PARA ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DO 

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL – CDAC/SECARTE/UFSC, NO 

ANO DE 2023 

  

 

A Secretaria de Cultura, Arte e Esporte (SECARTE), da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o presente 

aditivo ao Edital 002/2023/CDAC/SeCArtE e faz saber que haverá política de cotas para 

negros, pardos e indígenas no preenchimento das vagas de ministrantes do referido Edital, 

bem como para prorrogação do prazo de inscrições. 

 

Nova redação: 

No item 2., onde se lê: 

 Das Inscrições 

Leia-se: 

 Das Inscrições e Distribuição 

 

Incluir os subitens: 

2.16. Das vagas deste Edital, 30% (trinta porcento) serão distribuídas à candidatos 

pretos, pardos ou indígenas. 

2.16.1. A condição de preto, pardo ou indígena deverá ser comprovada por meio da 

validação efetuada pela PROAFE/UFSC, tanto para os candidatos internos quanto 

externos da universidade. 

2.16.2. As vagas não ocupadas nos critérios do item anterior serão distribuídas aos demais 

candidatos. 

 

Retificação: 

Item 2. Das Inscrições e Distribuição 

No item 2.2., onde se lê: 

O período de inscrição será 08 de março de 2023 às 23h59 de 14 de março de 

2023, conforme estabelecido no cronograma constante no “Anexo I – 

Cronograma” deste edital. 

Leia-se: 

mailto:oficinas.dac@contato.ufsc.br


O período de inscrição será 08 de março de 2023 às 18h00m de 16 de março de 

2023, conforme estabelecido no cronograma constante no “Anexo I – 

Cronograma” deste edital. 

 

Item 5. Da divulgação dos resultados, recursos e convocação 

No item 5.1., onde se lê: 

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

https://dac.ufsc.br até o dia 14/03/2023, conforme estabelecido no cronograma 

presente no Anexo I deste Edital. 

Leia-se: 

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

https://dac.ufsc.br até o dia 17/03/2023, conforme estabelecido no cronograma 

presente no Anexo I deste Edital 

No item 5.7., onde se lê: 

O resultado do processo seletivo, após a devida análise dos recursos, será 

divulgado no endereço https://dac.ufsc.br até o dia 21/03/2023, conforme 

estabelecido no cronograma disponível no Anexo I deste Edital. 

Leia-se: 

O resultado do processo seletivo, após a devida análise dos recursos, será 

divulgado no endereço https://dac.ufsc.br até o dia 22/03/2023, conforme 

estabelecido no cronograma disponível no Anexo I deste Edital. 

No item 5.11., onde se lê: 

Os candidatos terão o prazo de 3 (três) dias úteis, após a divulgação da convocação, 

para manifestar o aceite, sob pena de serem substituídos pelo próximo candidato 

classificado e assim sucessivamente. 

Leia-se: 

Os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação da 

convocação, para manifestar o aceite, sob pena de serem substituídos pelo próximo 

candidato classificado e assim sucessivamente. 

 

Anexo I – Cronograma 

Onde se lê: 

ETAPAS DATAS 

Período de Inscrições 08/03/2023 a 14/03/2023 

Publicação de resultado preliminar 15/03/2023 

Período de recursos 
Até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado preliminar 

Resultado Final da Seleção 21/03/2023 

 

 

https://dac.ufsc.br/
https://dac.ufsc.br/
https://dac.ufsc.br/
https://dac.ufsc.br/


Leia-se: 

ETAPAS DATAS 

Período de Inscrições 08/03/2023 a 16/03/2023 

Publicação de resultado preliminar 17/03/2023 

Período de recursos 
Até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado preliminar 

Resultado Final da Seleção 22/03/2023 

 

 

 

Florianópolis, 14 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

Eliane Santana Dias Debus 

Secretária de Cultura, Arte e Esporte 

 José Henrique Nunes Pires 

Coordenador do Departamento 

Artístico Cultural 
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