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EDITAL CAMPUS ERECHIM Nº 17, 2022 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO DISCENTE DO IFRS  

CAMPUS ERECHIM 

 

 O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Sul – Campus Erechim, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferida pela 

Portaria IFRS nº 151, de 17/02/2020, publicada no DOU, de 27/02/2020, TORNA PÚBLICO o 

Edital de distribuição de vagas no estacionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim, entre seus discentes, para uso no ano 

corrente, nos termos deste Edital: 

 
1 DAS VAGAS / ADESIVOS DE ESTACIONAMENTO 

1.1 Este Edital regulamenta a distribuição, por meio de cadastramento documental, das 

vagas no estacionamento discente deste Campus, até o limite de sua utilização, destinadas 

aos veículos automotores, sito à rua Vicente Dal Vesco, no Bairro Três Vendas, no município 

de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul. 

1.2 Serão distribuídas entre os discentes regularmente matriculados o total de vagas neste 

estacionamento, até o limite de sua utilização. 

1.3 Os adesivos têm validade durante todo o período de vigência da matrícula dos discentes 

devidamente cadastrados. 

1.4 O estacionamento somente será aberto em dias letivos. 

 
2. DOS PRÉ-REQUISITOS 

2.1 Ser discente com vínculo ativo em pelo menos, uma das modalidades de ensino (Cursos 

Técnicos ou Cursos Superiores) deste Campus. 

2.2 Comprovar estar regularmente matriculado no campus. 
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2.3 Cadastrar-se a vaga/adesivo exclusivamente para o turno correspondente ao do curso 

em que está matriculado. 

2.4 Possuir originais e cópias simples de toda a documentação necessária para a retirada e 

posse do adesivo de estacionamento. 

 
3. DO CADASTRAMENTO 

3.1 O cadastramento deve ser realizado no setor de Assistência Estudantil, por meio de 

preenchimento de ficha de inscrição do anexo I deste edital. 

3.2 Não será permitido mais de um cadastramento por discente. 

3.3 Em nenhuma hipótese serão aceitos cadastramentos para utilizar a vaga (Adesivo de 

estacionamento) que não corresponda ao turno de aula em que o candidato está 

matriculado. 

 
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA RETIRADA DO ADESIVO DE ESTACIONAMENTO 

4.1 No momento da retirada, os discentes, devidamente cadastrados, deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do discente. 

b) Cópia da Certidão de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome do discente ou 

autorização de uso para o discente, quando em nome de terceiro. 

c) Se necessário, Autorização de Uso do Veículo (ANEXO II). 

d) Comprovante de matrícula. 

OBSERVAÇÃO: Sendo o veículo de propriedade de terceiro, a respectiva CRLV deve vir 

acompanhada de Autorização de Uso de Veículo (ANEXO II), assinada pelo proprietário, bem 

como de cópia de documento que o identifique (Carteira e/ou Cédula de Identidade, 

Carteiras Profissionais fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, Certificado de 

Reservista, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 

Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), com assinatura igual à 

do ANEXO II. 
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5. DA RETIRADA E UTILIZAÇÃO DOS ADESIVOS 

5.1. O período de distribuição dos adesivos será no horário de expediente da Coordenação 

de Assistência Estudantil – Bloco I, mediante a apresentação dos documentos listados no 

item 4. 

5.2. O adesivo deve estar fixado, OBRIGATORIAMENTE, no para-brisa do automóvel no lado 

esquerdo do motorista, embaixo, para melhor visualização pelos seguranças. 

5.3. Não será permitida a entrada do veículo que não tiver fixado o adesivo no para-brisa. 

O adesivo é inalienável, de uso pessoal e intransferível, sendo proibido seu uso por outra 

pessoa ou automóvel que não os cadastrados, sob pena de retenção do mesmo e 

impossibilidade de usufruir de estacionamento nas dependências da instituição, e de 

concorrer à vaga de estacionamento no semestre seguinte. 

5.4. Caso seja necessária a troca do veículo cadastrado, deverá seguir as mesmas instruções 

de um novo cadastro conforme estabelecido no item 3 deste edital. 

5.5 Os veículos que não estejam devidamente identificados pelos adesivos conforme o item 

5.2 deste edital ou não estejam estacionados nos locais previamente autorizados para os 

usuários descritos neste edital estarão sujeitos a remoção do local. 

 
6. CASOS OMISSOS 

6.1. Os casos omissos serão avaliados pela Direção-geral do IFRS / Campus Erechim. 

 

 

 
Eduardo Angonesi Predebon* 

Diretor-geral 
IFRS – Campus Erechim 

 
*A via original assinada encontra-se arquivada na Chefia de Gabinete, disponível para consulta 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

I – Dados do discente: 

Nome Completo: 

Endereço: Bairro: Cidade: 

U.F.: 

Fone Residencial: Celular: 

E-mail: 

Curso: Número de Matrícula: 

II – Dados do Veículo 

Marca: Modelo: Cor: Placa: 

III – Regulamento de Uso dos Adesivos de Estacionamento: 

• O usuário somente poderá utilizar o estacionamento no turno correspondente ao de suas 

atividades no Campus; 

• É proibida a entrada de veículos de grande porte no estacionamento, tais como caminhões e 

ônibus; 

• O limite superior de velocidade deve ser de 20 (vinte) km/h; 

• Deve-se respeitar os horários de abertura e fechamento dos portões, observando a 

delimitação para veículos de servidores do Campus, bem como tomar cuidado com 

manobras para não causar atropelamentos, e avarias em veículos de terceiros; 

• É proibida a emissão de som alto quando o veículo estiver parado ou estacionado, no pátio 

ou no estacionamento institucional. Esta proibição abrange aparelhos portáteis ou instalados 

nos veículos (tocadores de rádio, CD, DVD, MP, entre outros), incluindo instrumentos 

musicais; 

• É proibido o pernoite dos veículos nos estacionamentos do IFRS / Campus Erechim; 
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• O IFRS/Campus Erechim não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelos 

veículos, inclusive os decorrentes de batidas, fenômenos meteorológicos, furtos, roubos e 

quaisquer outros. Ao fazer a inscrição, o interessado declara-se ciente da presente regra de 

exclusão de responsabilidade, exonerando totalmente o IFRS/Campus Erechim; 

• O Adesivo de estacionamento é inalienável, de uso pessoal e intransferível, sendo proibido 

seu uso por outra pessoa ou automóvel que não os cadastrados junto à instituição; 

• Em caso de alteração nos dados do veículo, o candidato compromete-se a informar à 

instituição; 

• Caracteriza-se uso irregular do Adesivo, sob pena de retenção do mesmo e impossibilidade 

de utilizar o estacionamento, o desrespeito a quaisquer das especificações dispostas no Edital 

17/2022; 

• Serão feitas vistorias periódicas para detectar irregularidades no uso do Adesivo de 

estacionamento. 

• Em caso de o discente adulterar documentos ou burlar as regras estabelecidas neste edital, 

este ficará sujeito ao cancelamento de sua vaga no estacionamento. 

Declaro estar ciente do disposto neste Formulário, bem como no Edital 17/2022, de 04 de 

abril de 2022, sendo de minha inteira responsabilidade o uso correto do Adesivo de 

estacionamento. 

  

  

  

______________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO  

Eu, ____________________________________________________________, 

proprietário do veículo de marca ______________________________, modelo 

__________________, placa ___________________, cadastrado na cidade de 

__________________, Unidade Federal_______________________, Brasil, 

autorizo________________________________________________________, 

inscrito sob RG nº _________________, CPF nº ________________, e CNH 

_________________, a conduzir o veículo acima identificado. 

Erechim, _____ de ______________ de 2022. 

  

_____________________________ 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO  

  

____________________________ 

ASSINATURA DO CONDUTOR 

  

II – Dados do Proprietário do Veículo 

Nome: 

Endereço (rua, avenida): Nº: 

Complemento: 

Bairro: Cidade: U.F.: 

CEP: 

Fone Residencial: Celular: E-mail 
 


