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EDITAL Nº. 64, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA(FIC):  ÁREA DE ARTES VISUAIS 

  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Instituto 

Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França – ITEGO em Artes Basileu França, faz 

saber que, no período de 05 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro  2020, estarão abertas 

inscrição para o preenchimento de vagas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Artes 

Visuais 

 

1. Das Disposições Preliminares 

 

1.1     A forma de ingresso para alunos nos cursos de artes visuais é mediante teste de 

desenho artístico ou sorteio.  

1.2     Acontece seleção para FIC – infanto-juvenil (9 a 13 anos) . 

1.3    As vagas e cursos estão disponíveis no ANEXO I. 

1.4   Os candidatos aprovados em teste ou selecionados por sorteio terão direito a realizar 

a matrícula na data estabelecida pelo edital. 

1.5   A vaga do candidato que não realizar a matrícula em tempo hábil será oferecida nas 

vagas remanescentes no período previsto por este edital.  

1.6   Para os cursos avançados que serão oferecidos deve se observar os pré-requisitos 

solicitados. 

2. Sobre os cursos: 

2.1 Os cursos são gratuitos, ficando a cargo do aluno somente o material que é de uso 

pessoal; 

2.2 Os cursos oferecidos são de qualificação (200h) com duração de 6 meses; 

2.3 Todos os cursos oferecem além de aulas práticas com técnicas artísticas aulas 

teórico-prática de pesquisa, empreendedorismo e montagem de eventos, devendo o 

aluno ter frequência de 75% em todos os componentes curriculares para estar Apto e 

ser certificado. 

2.4 Todos os alunos tem que participar de eventos como parte de sua formação 

profissional (exposições, bazares e feiras), oferecidos pela instituição e/ou em outros 

locais. 
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3. Cursos com teste: 

3.1 Os cursos que necessitam de teste estão destacados na tabela (anexo 1)  

3.2 O candidato deverá ficar atento ao dia e horário do teste e ao material que deve levar 

(cartolina, lápis para desenho, lápis de cor, borracha); 

3.3    O candidato que não comparecer no teste será considerado desistente; 

3.4    Para o teste, o candidato terá 2 (duas) horas e deverá realizar um desenho a partir de 

objetos para observação. 

4. Cursos com sorteio:  

4.1     O candidato deve estar atento ao dia do sorteio; 

4.2     O sorteio é realizado pela coordenação e aberto ao público que quiser 

acompanhar; 

4.3      Independentemente de estar presente no sorteio o candidato sorteado tem 

direito a realizar a matrícula na data estabelecida pelo edital; 

5. Cursos Infanto Juvenil 

5.1 Para inscrição nos cursos Infanto juvenil (9 a 13 anos) deve ser observado o ano 

de nascimento e código do curso de acordo com a tabela do anexo 1. 

5.2 Os requisito de acesso são sorteio e teste (destacado). 

 

6. Procedimento de Inscrição  

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

6.2. A inscrição deverá ser realizada prioritariamente no site do Instituto Tecnológico do 

Estado de Goiás em Artes Basileu França, https://www.basileufranca.com.br/ .  

Período de inscrição: 04 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020.  

6.3. No Ato da inscrição, o sistema irá gerar o cartão de inscrição,  que deverá ser 

impresso ou  digital, no celular, no instante da efetivação de sua inscrição.  

6.4. Na realização dos Testes, o(a) candidato(a) deverá apresentar o comprovante de 

inscrição impresso ou  digital, no celular. 

6.5. Na Secretaria* do ITEGO, o candidato deverá estar munido de documento pessoal no 

ato da inscrição, e do código do curso (presente no edital e divulgação), menor de idade 

somente poderá realizar a inscrição acompanhado por um responsável. 
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6.6..  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. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. 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. 

 

7. Cronograma  

 Data Atividade  Local 

02/12/19 a 

17/01/19 

Período de 

inscrições 

Site do Instituto Tecnológico do Estado de 

Goiás em Artes Basileu França. 

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

21/01/2020 

Resultado das 

Inscrições 

Homologadas 

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

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

28/01/19  Testes e sorteio 
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu 

França, situado à Avenida Universitária nº. 1750. Setor 

Universitário – Goiânia – Goiás. Consultar ANEXO I. 

30/01/2019 Resultados 
Secretaria* do Instituto Tecnológico do Estado de 

Goiás em Artes Basileu França e Site 

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

04/02/20 a 

10/02/20 
Matrículas 

Secretaria* do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em 

Artes Basileu França. Consultar ANEXO I 

11/02/20 a 

06/03/20 

Vagas 

remanescentes 

Coordenação de Artes Visuais/ Secretaria do ITEGO em 

Artes Basileu França. 

17/02/20 Início das Aulas 
ITEGO em Artes Basileu França, situado à Avenida 

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

* Horário de atendimento da secretaria escolar: Seg. a Sex de 07h30 às 21h. Sáb. de 08h às 12h. 

 

8. Da Matrícula  
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 6.1. Os candidatos aptos deverão comparecer à Secretaria do ITEGO em Artes Basileu França, no 

período de 04/02/20 a 10/02/20, 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. 

9. Do Início das Aulas  

            As aulas terão início no dia 17 de fevereiro de 2020. O aluno deve estar devidamente 

matriculado antes de iniciar sua aula. 

10. Das Disposições Gerais  

10.1 O ITEGO em Artes Basileu França cientifica aos candidatos de que frequentarão 

aulas duas vezes por semana ou uma vez por semana (consultar Anexo 1). 

10.2 O calendário escolar da Educação Profissional, não segue o calendário da Educação 

Regular;  

10.3 A Comissão do Processo será composta por docentes da área de Artes Visuais 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; 

10.4 Todos os candidatos deverão estar no local, com 20 minutos de antecedência do 

horário de início do teste, portando o comprovante de inscrição e material descrito para 

do teste; 

10.5 Os testes serão fechados, isto é, restritos aos grupos de candidatos e à banca 

examinadora; 

10.6 As vagas remanescentes serão realizadas somente com autorização da coordenação 

de artes visuais e não dispensam o teste de desenho para cursos com esses requisitos; 

10.7 Os testes para vagas remanescentes acontecem no período da aula do curso e 

necessita de ser marcando com antecedência;  

10.8 A decisão da banca examinadora é soberana não cabendo recurso ou reclamação 

posterior; 

 

Goiânia, 04 de dezembro de 2020. 

 
Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora 

 

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br


 

5 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França  

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

Email: adm.basileu@cegecon.org.br / Fone: (62) 3201-4046 e (62) 3201-4045 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

 

CURSOS COM TESTE: 

 

FIC INFANTO JUVENIL 

MATUTINO 

NOME 
ANO DE 

NASCIMENTO 

CÓDIGO DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO 

FIC II-DESENHO, PINTURA E 

ARTESANATO 

2008 

2009 

2010 

1634 

2ª e 4ª 

 

7:30 às11:40 

VESPERTINO 

FIC I DESENHO PINTURA E 

ARTESANATO 

2010 

2011 

1635 
2ª e 4ª 

13:30 às 17:40 

FIC II PINTURA E ARTESANATO 
2008 

2009 

1636 
3ª e 5ª 

13:30 às 17:40 

FIC III DESENHO E PINTURA 
2007 

2008 

1637 
2ª e 4ª 

13:30 às 17:40 
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