
                                                                                    

   

 

EDITAL Nº 02/2019.2 

PORTADORES DE DIPLOMA E TRANSFERÊNCIA DE IES 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO CÊNICA 

 
O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França – ITEGO, e o Centro 

de Gestão em Educação Continuada – CEGECON, Organização Social gestora juntamente com a 

comissão do processo seletivo instituído pela direção deste ITEGO comunica que no período de 26 

a 30 de Agosto de 2019, estarão abertas as inscrições para os candidatos portadores de diploma de 

curso superior e transferência de candidatos matriculados em outras instituições de ensino superior, 

para ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, de acordo com as informações 

abaixo. 

 
1. Do local, horário, vagas e turno da inscrição e de oferta do Curso: 

 

 

Inscrição Horário das aulas Número de Vagas 

e-mail: 
coord.producaocenica
basileu@gmail.com 

 
Anexo em PDF dos 

documentos 
 

Valor: R$ 30,00 
Depósito bancário na 
conta da Associação 
de Pais e Mestres – 

APMBF  
Banco CEF 

Ag:1394 op:003 
conta: 2780-5 

 
Segunda a Sexta- 

feira 
Matutino 

07:30 às 12:00h 

 
 

06 

 
Segunda a Sexta- 

feira 
Noturno 

18:00 às 22:00h 

 
 

06 
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2. Do resultado do processo seletivo e período de matrícula dos selecionados: 
 
 

 
Resultado da 

Seleção 

 
Matrícula dos 
Selecionados 

02/09 03 e 04/09 

 
3. Informações Gerais 

 

3.1. Os candidatos interessados a ingressarem no Curso Superior de Tecnologia em Produção 

Cênica devem ficar atentos às normas previstas neste Edital, no que se refere ao período de 

inscrição e a documentação necessária para sua participação nesta seleção. 

3.2. No ato da inscrição o (a) candidato (a) deverá anexar em formato PDF os seguintes arquivos: 

i) diploma de conclusão do curso Superior devidamente reconhecido pelo MEC; histórico escolar; 

RG; CPF; e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  ii) para os (as) candidatos que 

optarem pela transferência de IES: histórico parcial das unidades curriculares cursadas em outro 

Curso Superior e respectiva declaração de matrícula, para os candidatos com solicitação de 

transferência de curso; e comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

3.3. O aluno que tiver cursado disciplinas em Instituições de Ensino Superior poderá 

imediatamente, após efetivar o seu cadastramento e matrícula no curso, solicitar na Secretaria do 

ITEGO, o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, apresentando o histórico 

escolar e o programa das disciplinas cursadas, para análise e deliberação da Coordenação do 

Curso, conforme o Plano Geral de Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica. 

3.4. O resultado deste processo seletivo será classificatório e os primeiros aprovados serão 

convocados em 1ª Chamada, podendo haver outras chamadas sucessivas. 

3.5. O candidato aprovado deverá ter o comprometimento de iniciar as aulas no dia 04 de 

Setembro de 2019, no período ofertado conforme item 1 deste Edital. 

3.6. Todas as publicações referentes a este edital estará disponível no endereço eletrônico: 

www.cegecon.org.br/processoseletivo . Qualquer dúvida deverá ser encaminhado ao e-mail: 

coord.producaocenicabasileu@gmail.com 

 

Goiânia, 21 de Agosto de 2019 

Comissão do Processo Seletivo 
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