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EDITAL Nº 037/2020 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL EM MÚSICA – ESCOLA DO FUTURO EM ARTES BASILEU FRANÇA – (GOIÂNIA – 
GO) 

 
RETIFICAÇÃO 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, por meio da Escola o Futuro em 

Artes Basileu França, retifica o cronograma de datas dos cursos do EDITAL Nº. 037/2020, 

conforme segue:  
 

ONDE SE LÊ: 
 

3. DO CRONOGRAMA  

QUADRO 1 - CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 
DATA E 
HORÁRIO 

LOCAL 

- Publicação do edital 28/12/2020 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

- Inscrições 
De 28/12/2020 a 
18/01/2021 

Link para realizar a inscrição: 
https://forms.gle/APLuGAEDxkDyfQ23A 

- Homologação – 
Resultado Parcial 

22/01/2021 

Nos sites: 
www.basileufranca.com 
www.cegecon.org.br/transparencia/cursos/editai
s 

- Recurso 22 e 23/01/2021 secretaria.bf@cegecon.org.br 

- Homologação final das 
inscrições 

25/01/2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

- Divulgação dos exercícios 
para os testes de aptidão e 
testes de nível 

01/02/ 2021 
Será divulgado no site, conforme item 5.4: 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Período dos testes de 
aptidão e de nível 
(processo seletivo) 

De 01/02 a 
03/02/2021 

Enviar o Anexo, conforme item 5.4 e 5.5, para o 
e-mail: psamusicabasileufranca@gmail.com 

-Resultado preliminar dos 
candidatos selecionados 

 11/02/2021 
Nos Sites: www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Recurso 11 e 12/02/2021 psamusicabasileufranca@gmail.com  

-Resultado Final 22/02/2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Matrícula dos candidatos 
selecionados 

De 23/02 a 
02/03/2021  

Os candidatos aprovados deverão preencher o 
formulário disponibilizado no link 
https://forms.gle/sTf7aarsJ6YdrPMQ7. A 
efetivação da matrícula se dará somente após a 
confirmação da secretaria da EFG Basileu 
França via E-mail. 

-Início das aulas 03/03/2021 
As aulas poderão acontecer em Regime 
Especial de Aulas não presenciais-REANP ou 
presencial de acordo com as normas 
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estabelecidas pela CEE/GO. Escola do Futuro 
em Artes Basileu França, fica situada à Avenida 
Universitária nº. 1750. Setor Universitário – 
Goiânia – Goiás. 

- Divulgação da lista de 
convocados para as vagas 
remanescentes 

09/03 /2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Data para candidatos do 
cadastro de reserva 
efetivarem sua matrícula  

09/03 a 
11/03/2021 

Os candidatos aprovados deverão preencher o 
formulário disponibilizado no link 
https://forms.gle/sTf7aarsJ6YdrPMQ7. A 
efetivação da matrícula se dará somente após a 
confirmação da secretaria da EFG Basileu 
França via E-mail. 

 
LEIA -SE 

3. DO CRONOGRAMA  

QUADRO 1 - CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 
DATA E 
HORÁRIO 

LOCAL 

- Publicação do edital 28/12/2020 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

- Inscrições 
De 28/12/2020 a 
22/01/2021 

Link para realizar a inscrição: 
https://forms.gle/APLuGAEDxkDyfQ23A 

- Homologação – 
Resultado Parcial 

26/01/2021 

Nos sites: 
www.basileufranca.com 
www.cegecon.org.br/transparencia/cursos/editai
s 

- Recurso 26 e 27/01/2021 secretaria.bf@cegecon.org.br 

- Homologação final das 
inscrições 

28/01/2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

- Divulgação dos exercícios 
para os testes de aptidão e 
testes de nível 

01/02/ 2021 
Será divulgado no site, conforme item 5.4: 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Período dos testes de 
aptidão e de nível 
(processo seletivo) 

De 01/02 a 
03/02/2021 

Enviar o Anexo, conforme item 5.4 e 5.5, para o 
e-mail: psamusicabasileufranca@gmail.com 

-Resultado preliminar dos 
candidatos selecionados 

 11/02/2021 
Nos Sites: www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Recurso 11 e 12/02/2021 psamusicabasileufranca@gmail.com  

-Resultado Final 22/02/2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Matrícula dos candidatos 
selecionados 

De 23/02 a 
02/03/2021  

Os candidatos aprovados deverão preencher o 
formulário disponibilizado no link 
https://forms.gle/sTf7aarsJ6YdrPMQ7. A 
efetivação da matrícula se dará somente após a 
confirmação da secretaria da EFG Basileu 
França via E-mail. 
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-Início das aulas 03/03/2021 

As aulas poderão acontecer em Regime 
Especial de Aulas não presenciais-REANP ou 
presencial de acordo com as normas 
estabelecidas pela CEE/GO. Escola do Futuro 
em Artes Basileu França, fica situada à Avenida 
Universitária nº. 1750. Setor Universitário – 
Goiânia – Goiás. 

- Divulgação da lista de 
convocados para as vagas 
remanescentes 

09/03 /2021 
www.cegecon.org.br  
www.basileufranca.com.br 

-Data para candidatos do 
cadastro de reserva 
efetivarem sua matrícula  

09/03 a 
11/03/2021 

Os candidatos aprovados deverão preencher o 
formulário disponibilizado no link 
https://forms.gle/sTf7aarsJ6YdrPMQ7. A 
efetivação da matrícula se dará somente após a 
confirmação da secretaria da EFG Basileu 
França via E-mail. 

 
Goiânia, 20 de janeiro de 2021. 

http://www.basileufranca.com.br/
http://www.cegecon.org.br/
http://www.basileufranca.com.br/
https://forms.gle/sTf7aarsJ6YdrPMQ7

