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EDITAL N' lO/CA/2021 de 04 de novembro de 2021
Edital Complementar

4Q Edital N' 09/CA/2021

A Direção do Colégio de Aplicação da UFSC, no uso de suas atribuições, toma público o
Edital Complementardo Edital de Sorteio n.' 09/CA/2021, de 01 de outubro de 2021, conforme
informações a seguir.
Durante o processo de auditoria do sorteio realizado no dia 04 de novembro de 2021,
verificou-se um erro de digitação no número de candidatos para a 2' Série do Ensino Médio Ampla
concorrência. Na tela do sorteador, no campo "total de inscritos", foi digitado que haviam 131
candidatos inscritos para a participação do sorteio de ampla concorrência, quando na realidade o
número correto seria 135.

No processo de auditoria, após realizado o sorteio, os números sorteados são inseridos no
sistema de inscrição respeitando a ordem do sorteio os números de inscrições não homologadas são
descartados.Ao tratar os dados é possível que haja reclassiHlcaçãoe a verificação de possíveis
equívocos cometidos duranteo processo. Foi durante esta etapa que veriHlcou-seo erro de digitação
acima relatado.

Deste modo, a Him de corrigir o erro de digitação verificado e proporcionar a todos os
candidatos a devida probabilidade de serem sorteados, a Direção do Colégio de Aplicação decide
que

1. Manter válido o sorteio realizado para todas as séries, com exceção da 2' Série do Ensino

Médio, Ampla Concorrência.

2. Realizarnovo sorteioexclusivamente
para a 2' Série do Ensino Médio, Ampla

Concorrência, no dia 08 de novembro de 2021, às l Ih.
2.1. O Sorteio virtual seguirá o mesmo regramentoprevisto no Edital n' 09/CA/2021.
2.2 Possíveis recursos referentes ao novo sorteio da 2' Série do Ensino Médio Ampla
Concorrência deverão ser encaminhadosà Direção do Colégio de Aplicação, através do e-mail
secretariaescolar.ca@contato.urso.br
, em formulário
documentados no dia 09 de novembro de 2021

de recurso,

devidamente justi6lcados e

Edsün Souza de Azeuedo
Diretor Geral
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Prof. Edson Souza de Azevedo
Diretor do Colégio de Aplicação
Portaria n' 883/2019/GR

