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EDITAL Nº. 67/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM  CURSO DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: ÁREA DE ARTES CIRCENSES PARA ALUNOS 

COM IDADE ACIMA DE 14 ANOS – ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA - 

GOIÂNIA 

 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação / Superintendência de Capacitação e 

Formação Tecnológica, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação/Superintendência 

do Ensino Médio/Gerência de Educação Profissional e a Direção do ITEGO em Artes Basileu 

França; considerando o Termo de Cooperação nº 013/2019, Processo nº 201900006037964, faz 

saber que, no período de 10 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro 2020, Processo Seletivo de 

Alunos – PSA para as inscrições destinadas ao preenchimento de  79 (setenta e nove ) vagas 

do Curso de Formação Inicial e Continuada em artes cirecences, na modalidade presencial. O 

presente certame será regido de acordo com as instruções contidas neste Edital, tendo como 

Undade Certificadora o ITEGO em Artes Basileu França. 

 

1. Das Disposições Preliminares 

 

A forma de ingresso, para alunos com acima de 14 anos, deverá acontecer por meio de teste, 

conforme ANEXO I. 

1.1.O candidato deverá ficar atento ao dia, horário e sala da realização do teste; 

1.2.O candidato que não comparecer no teste será considerado desistente; 

1.3.Para o teste, o candidato deverá vir com roupas adequadas (fitness) e cabelos presos. É 

aconselhável que o candidato também traga sua própria garrafa d’água para evitar 

transtornos durante os testes. 

2. Procedimento de Inscrição  

 

2.1. Conhecer o edital e certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos;  

2.2. O candidato deverá estar munido de documento pessoal no ato da inscrição, menor de idade 

somente poderá realizar a inscrição acompanhado por um responsável;  

2.3 A inscrição deverá ser realizada na Secretaria do Instituto Tecnológico do Estado de  

Goiás em Artes Basileu França, situado à Avenida Universitária nº. 1750. Setor Universitário – 

Goiânia – Goiás. 

2.4. Aos candidatos com necessidades específicas (pessoas com deficiência, mobilidade reduzida 

e transtornos globais do desenvolvimento),  é assegurado o direito de requerer condições 

especiais para realização dos testes. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 
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2.5. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização dos testes, deverá 

indicar em  campo próprio do formulário de inscrição, no ato da inscrição, as condições 

necessárias de adequação. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

2.6. A candidata que estiver amamentando durante a realização da prova, além de solicitar 

atendimento especial para tal fim, deverá trazer um acompanhante que será responsável pela 

guarda da criança, em sala reservada. A candidata que não trouxer acompanhante poderá não 

ter sua solicitação atendida. 

2.7. O(a) candidato (a) que solicitar condições especiais para realização do teste, sem o devido 

direito, estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do 

Código Penal. 

 

3. Cronograma  

Data Atividade  Local 

10/12/2019 a 

17/01/2020 
Período de inscrições 

Secretaria do Instituto Tecnológico do Estado de 

Goiás em Artes Basileu França. 

21/01/2020 

Resultado das 

Inscrições 

Homologadas 

https://www.basileufranca.com.br/  

http://www.cegecon.org.br/editais/cursos 

27/01/2020 a 

04/02/2020 
Testes 

Lona do Circo - ITEGO em Artes Basileu França, situado à Avenida 

Universitária nº. 1750. Setor Universitário – Goiânia – Goiás. 

05/02/2020 Resultados 

A partir das 15h na Secretaria do ITEGO em Artes Basileu França e na rede 

social Facebook (pagina do Circo Basileu França). 

 https://www.basileufranca.com.br/  

http://www.cegecon.org.br/editais/cursos 

05/02/2020 a 

10/02/2020 
Matrículas Secretaria do ITEGO em Artes Basileu França.  

10/02/2020 Início das Aulas 
ITEGO em Artes Basileu França, situado à Avenida Universitária nº. 1750. 

Setor Universitário – Goiânia – Goiás. 
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4. Do Resultado  
 

4.1 O Resultado Final do Processo Seletivo de Alunos será divulgado até o dia 10/02/2020, nos 

sítios: 

• www.cegecon.org.br 

• https://www.basileufranca.com.br/ 

4.2 Caso não aconteça o preenchimento de todas as vagas, após o chamamento de todos os 

classifcados, terão direito às vagas os alunos do cadastro reserva. 

4.3 As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes provenientes de desistência 

serão efetuadas até o 3º (terceiro) dia letivo após o início do curso. 

4.3.1 As vagas remanescentes serão preenchidas obedecendo ao processo de classificação 

estabelecido nesse Edital até o total preenchimento das vagas oferecidas por curso/turno. 

4.3.2 A convocação para a matrícula dos candidatos reclassificados será realizada por meio da 

publicação de lista de convocados nos sítios: 

• www.cegecon.org.br 

• https://www.basileufranca.com.br/ 

4.4. Os candidatos das vagas remanescentes terão 2 (dois) dias úteis após a publicação da lista 

para efetuar a matrícula. 

 

5. Da Matrícula  

 

 5.1. Os candidatos aptos deverão comparecer à Secretaria do ITEGO em Artes Basileu França, 

no período de 05/02/2020 a 10/02/2020, para efetuar sua matrícula, portando os seguintes 

documentos: 

a) Certidão de Nascimento (caso seja menor de idade, acompanhado pelo responsável); 

b) Carteira de Identidade; 

c) Comprovante de residência atualizado; 

d) 1 foto 3x4;  

e) Carteira de vacinação, para os estudantes com faixa etária entre 5 e 10 anos; 

f) Fotocópia do RG/CPF de um dos pais e/ou responsável para aluno menor de idade. 

     6.    Do Início das Aulas  

            As aulas terão início no dia 10 de fevereiro de 2020. O aluno deve estar devidamente 

matriculado antes de iniciar sua aula. 

     7.    Das Disposições Gerais  

7.1. O ITEGO em Artes Basileu França cientifica aos candidatos de que frequentarão aulas duas 

vezes por semana (consultar Anexo 1). 

7.2. O calendário escolar da Educação Profissional, não segue o calendário da Educação Regular; 

7.3. A Comissão do Processo será composta por docentes da área de Circo do ITEGO em Artes 

Basileu França, cabendo a essa Comissão as providências quanto à elaboração das provas, 

divulgação dos resultados e demais procedimentos para realização deste certame; 

7.4. Por se tratar de teste de nível não há obrigatoriedade no preenchimento de todas as vagas; 
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7.5.Todos os candidatos deverão estar no local, com 20 minutos de antecedência do horário de 

início da prova, portando o comprovante de inscrição; 

7.6. As audições serão fechadas, isto é, restritas aos grupos de candidatos e à banca examinadora; 

7.7. Serão considerados documentos de identificação para matrícula, documentos oficiais que 

contenham foto e impressão digital, válidos em todo o território nacional, expedidos pelas 

Secretarias de Segurança Pública e Justiça, pelas Forças Armadas e pela Polícia Militar e 

Carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos Profissionais regulamentados na forma da lei. As 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social, Passaportes e Carteiras Nacionais de Habilitação que 

contenham foto e impressão digital. Outros documentos de identificação não serão considerados, 

inclusive a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que não contenha impressão digital e foto. 

7.8. Os documentos expedidos por órgãos militares e conselhos profissionais que possuam prazo 

de validade e estiverem vencidos não serão aceitos. 

7.9. O candidato classificado e matriculado que não comparecer às atividades presenciais, sem 

justificativa, durante a primeira semana de aula, será considerado desistente e substituído pelo 

seguinte do cadastro de reserva. 

7.10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das 

etapas do Processo Seletivo. 

7.11. Para concluir com êxito o curso e receber a certificação, expedida e registrada, o aluno 

deverá ser considerado APTO e ter no mínimo 75% de frequência. 

7.12. Os casos omissos, não previstos ou duvidosos serão resolvidos de imediato, em caráter 

irrecorrível pela Comissão de Processo Seletivo de Alunos no ITEGO em Artes Basileu França.  

7.13. Por ser tratar de uma aula teste não há obrigatoriedade no preenchimento de todas as vagas; 

7.14.  A decisão da banca examinadora é final, não cabendo recurso ou reclamação posterior; 

 

Goiânia, 10  de dezembro de 2019 

 

 

Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora
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ANEXO I 

 

Área Idade Código do Curso Turno Horário Dia da 

Semana 

Data e 

horário do 

Teste 

Nº Vagas Pré-requisito Período de 

Matrículas 

Início das 

Aulas 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5172 – Iniciante 

adulto 

Matutino Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

2ª e 4ª 27/01/2020 

8h Comunidade 

em geral:10 

SEDUC: 5 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

01 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5173 - Iniciante 

adulto 

Vespertino Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

3ª e 5ª 28/01/2020 

15h Comunidade 

em geral:10 

SEDUC: 5 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

01 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5174 - Iniciante 

adulto 

Noturno Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

3ª e 5ª 28/01/2020 

19h Comunidade 

em geral:7 

SEDUC: 3 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

01 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5151 – 

Intermediário 

Adulto 

Matutino Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

3ª e 5ª 28/01/2020 

8h Comunidade 

em geral:10 

SEDUC: 5 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

02 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5152 - 

Intermediário 

Adulto 

Vespertino Será 

entregue 

3ª e 5ª 28/01/2020 

15h 
Comunidade 

em geral:7 

SEDUC: 3 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

02 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 
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no ato da 

matricula 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5153 - 

Intermediário 

Adulto 

Noturno Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

2ª e 4ª 27/01/2020 

19h Comunidade 

em geral:7 

SEDUC: 3 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

02 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

Circo Acima 

de 14 

anos 

5156 – Avançado 

Adulto 

Matutino Será 

entregue 

no ato da 

matricula 

3º,  5º e 6º 28/01/2020 

8h Comunidade 

em geral:3 

SEDUC: 1 

 

Teste de 

resistência física 

+ teste de nível 

03 

05/02/2020 

a 

10/02/2020 

10/02/2020 

 

 


