
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO 
CONCURSO VESTIBULAR VOCACIONADO 2011/1   

O Reitor da Universidade do Estado de Santa 
Catarina/UDESC, no uso de suas atribuições, retifica o edital do 
Concurso Vestibular Vocacionado 2011/1 de 23 de agosto de 
2010.   

1. DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDAS E SEUS TURNOS  

INCLUIR:  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SÓCIO-
ECONÔMICAS (ESAG) 

  

BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
   CURSO                                     VAGAS                      TURNO  
    ADMINISTRAÇÃO 
    PÚBLICA (BACHARELADO)         40                             MATUTINO  

SUBSTITUIR: 
De 50 para 40 o número de vagas oferecidas no curso de 
Administração Pública (Bacharelado) do Centro de Ciências da 
Administração e Sócio-Econômicas (ESAG)  Florianópolis.  

SUBSTITUIR: 
De 1.580 para 1.610 o numero total de vagas oferecidas no 
Vestibular Vocaciondo 2011-1.    

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

SUBSTITUIR:  

No item 2.2 letra a) o período de inscrição de 23 de agosto a 24 de 
setembro de 2010 por 23 de agosto a 01 de outubro de 2010.  

No item 2.2 letra d) o período de pagamento da taxa de inscrição 
de 23 de agosto a 24 de setembro de 2010 por 23 de agosto a 01 de 
outubro de 2010.  

No item 2.3.2.-  o período de inscrição do candidato beneficiado 
com isenção pelo critério Sócio-Econômico de 23 de agosto a 24 
de setembro de 2010 por 23 de agosto a 01 de outubro de 2010.  

No item 2.4.2.-  o período de inscrição do candidato beneficiado 
com isenção pelo critério doador de sangue de 23 de agosto a 24 de 
setembro de 2010 por  23 de agosto a 01 de outubro de 2010.  

No item 2.5 - o período de inscrição do candidato que não concluiu 
e que não concluirá o Ensino Médio (2º Grau ou equivalente) até a 
data da matrícula para ingresso no primeiro semestre de 2011/1, de 



23 de agosto a 24 de setembro de 2010 por 23 de agosto a 01 de 
outubro de 2010.  

3. DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO / LOCAL DE PROVA 
ONDE SE LÊ:  

3.2. Constatada alguma incorreção na Confirmação/Local de 
Prova

 
o candidato poderá solicitar à correção que deverá ser feita 

por meio de requerimento Retificação de Dados da Inscrição 
(Anexo II deste Edital), que estará disponível no site 
www.vestibular.com.br

 

e poderá ser encaminhada via fax (48) 
3321-8056 ou entregá-la no protocolo da UDESC (das 13 às 19 
horas), à Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, Florianópolis, 
impreterivelmente no período de 16 a 19 de outubro de 2010, 
devidamente assinado. Salientamos, entretanto, que será permitida 
a retificação dos dados somente nos casos em que o candidato 
preencheu incorretamente, no Requerimento de Inscrição, os 
campos: nome do candidato, data de nascimento, sexo, e-mail, 
identidade, CPF, situação no vestibular, endereço completo e 
telefone.   

LEIA-SE: 
3.2. Constatada alguma incorreção na Confirmação/Local de 
Prova

 

o candidato poderá solicitar à correção que deverá ser feita 
por meio de requerimento Retificação de Dados da Inscrição 
(Anexo II deste Edital), que estará disponível no site 
www.vestibular.com.br

 

e poderá ser encaminhada via fax (48) 
3321-8056 ou entregá-la no protocolo da UDESC (dias úteis - das 
13 às 19 horas), à Av. Madre Benvenuta, nº 2007, Itacorubi, 
Florianópolis, impreterivelmente no período de 16 a 19 de 
outubro de 2010, devidamente assinado. Salientamos, entretanto, 
que será permitida a retificação dos dados somente nos casos em 
que o candidato preencheu incorretamente, no Requerimento de 
Inscrição, os campos: nome do candidato, data de nascimento, 
sexo, e-mail, identidade, CPF, situação no vestibular, endereço 
completo e telefone.   

Diante do exposto, vimos informar que fica resguardado o direito 
ao candidato que se inscreveu antes da data de retificação, a 
solicitação de alteração de opção de Curso, se desejar.  Caso o 
candidato não tenha efetuado ainda a quitação da guia DARE 
poderá automaticamente efetuar nova inscrição, caso contrário, 
solicitamos que o candidato entre em contato com a Coordenadoria 
de Vestibulares e Concursos para que seja providenciada a 
retificação da sua inscrição. Fone: (48) 3321-8098/8099  

Florianópolis, 01 de setembro de 2010.  

Professor Doutor SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO 

                       Reitor da UDESC 

http://www.vestibular.com.br
http://www.vestibular.com.br

