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ATA 7 
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SORTEIO PÚBLICO 9 
 10 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de 2017, às 14h, na Sala Calêndula, no 3º 11 

andar do prédio do Centro de Eventos da UFSC, de acordo com o Edital de chamada 12 

pública nº 042/DDP/2017, iniciou-se a sessão do sorteio público para retificar a 13 

distribuição da reserva automática de vagas aos candidatos com deficiência (PCD) e 14 

candidatos negros entre os campos de conhecimento do departamento de ensino Centro 15 

de Ciências Rurais do Edital nº 035/DDP/2017. Estavam presentes: os servidores da 16 

Coordenadoria de Admissões, Concursos Públicos e Contratação Temporária (CAC): 17 

Cristiane Seide (Coordenadora) e Gabriela Perito Deitos (Assistente em 18 

Administração), e a comunidade, conforme assinaturas na lista de presença anexa a esta 19 

ata. A Coordenadora abriu a sessão e explicou que esse novo sorteio de retificação foi 20 

realizado tendo em vista que no sorteio realizado em 26 de julho de 2017 foram 21 

apresentados apenas 5 (cinco) dos 6 (seis) campos de conhecimento do referido centro, 22 

e ressaltou que não houve prejuízo no sorteio dos demais departamentos de ensino. 23 

Informou ainda que, considerando que o Edital nº 035/DDP/2017 apresenta 9 (nove) 24 

vagas para o departamento de ensino Centro de Ciências Rurais, foram reservados 25 

automaticamente vinte por cento para cada uma das reservas, resultando em 1 (uma) 26 

vaga para PCD e 2 (duas) vagas para candidatos negros, conforme disposto na seção III, 27 

que trata da reserva de vagas, da Resolução Normativa n.º 034/CUn/2013. Foi atribuído 28 

um número para cada campo de conhecimento e, em seguida, utilizou-se o site 29 

https://sorteador.com.br/ para sortear, de forma impessoal e objetiva, os campos de 30 

conhecimento onde foram alocadas as reservas, sendo que os números sorteados foram 31 

alternados entre vagas para PCD e para candidatos negros. Durante o sorteio, foram 32 

projetados em uma televisão da sala direcionada aos presentes: o site 33 

https://sorteador.com.br/ e a planilha de apoio, contendo todos os campos de 34 

conhecimento do departamento de ensino Centro de Ciências Rurais, que foi preenchida 35 

simultaneamente no decorrer do sorteio. Os campos de conhecimento do referido 36 

departamento de ensino que receberam reserva poderão ser consultados na planilha 37 

anexa a esta ata. Às 14h02min foi encerrada a sessão. Nada mais havendo a constar eu, 38 

Gabriela Perito Deitos, lavrei a presente Ata, assinada por mim e pela Coordenadora da 39 

CAC, Cristiane Seide. 40 

 41 

Florianópolis, 28 de julho de 2017. 42 
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