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EDITAL Nº 39/2019 

Exame de Seleção para Ingresso nos Cursos Técnicos nas Áreas de Arte Dramática, Artes 

Visuais, Dança e Música 2019/2 

A Diretora Acadêmica do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, que 

a partir de então será lido como ITEGO em Artes Basileu França, no uso de suas atribuições legais 

faz saber aos interessados que o Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, a serem 

ofertados, em Goiânia, Goiás referente ao 2º semestre do ano letivo de 2019, será realizado 

conforme disposto neste Edital. 

1. DA VALIDADE 

O resultado do Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, previsto neste Edital, será 

válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas para o 2º semestre do ano letivo de 

2019. 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

2.1.  Para os candidatos aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio será exigida a conclusão 

do Ensino Fundamental até a data da matrícula. Salvo exceção no item 6.1.2. 

2.2.  Para os candidatos aos Cursos Técnicos na modalidade Concomitante/Subsequente será 

exigido o comprovante de matrícula no Ensino Médio ou a conclusão desse até a data da 

matrícula. 

3. DAS MODALIDADES E ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA 

3.1.  Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio. 

Cursos oferecidos aos alunos que já concluíram o Ensino Fundamental e pretendem ingressar 

no primeiro módulo do curso escolhido. 

3.2. Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante/Subsequente.  

Cursos oferecidos aos alunos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio em outra 

Instituição de Ensino. 

3.2.1.  O certificado de conclusão de curso desta modalidade só será emitido, mediante a 

entrega do comprovante de conclusão do Ensino Médio, devidamente reconhecido pelo órgão 

responsável. 

4.  DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, TURNOS E DURAÇÃO 

4.1.  O curso será escolhido pelo candidato no ato da inscrição. Não será permitida a alteração 

de opção de curso. Caso o candidato deseje escolher outro curso, deverá realizar nova inscrição. 

4.2.  Os cursos serão oferecidos em conformidade com o turno, a duração e o número de vagas 

descritas na Tabela 01. 

TABELA 01 
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Cursos Modalidade Turno 
Nº de 
vagas 

Duração 

Técnico em Arte Dramática Presencial Noturno 25 2 anos 

Técnico em Artes Visuais - Produção Artística – 
Desenho e Pintura 

Presencial Vespertino 22 2 anos 

Técnico em Artes Visuais - Produção Artística – 
Desenho e Pintura 

Presencial Noturno 22 2 anos 

Técnico em Dança – Ballet Clássico         Presencial Noturno 25 3 anos 

Técnico em Dança – Contemporânea    Presencial Noturno 25 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Bateria  Presencial  
Vespertino 7 2 anos 

Noturno 3 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Percussão  Presencial 
Vespertino 
Noturno 

7 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Piano Popular  Presencial 
Vespertino 
Noturno 

6 
4 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Piano Erudito Presencial 
Vespertino 
Noturno 

3 
5 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Teclado Presencial 
Vespertino 
Noturno 

2 
5 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Trompa Presencial Vespertino 3 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Clarineta Presencial 
Vespertino 
Noturno 

2 
2 

2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Flauta Presencial 
Vespertino 
Noturno 

3 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Oboé Presencial 
Vespertino 
Noturno 

1 
1 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Trombone Presencial 
Vespertino 
Noturno 

3 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Trompete Presencial Vespertino 3 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Guitarra Presencial 
Vespertino 
Noturno 

6 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Violão 
Popular 

Presencial 
Vespertino 
Noturno 

6 
2 

2 anos 
2 anos 
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Cursos Modalidade Turno 
Nº de 
vagas 

Duração 

Técnico em Instrumento Musical – Violão 
Erudito 

Presencial 
Vespertino 
Noturno 

1 
1 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Contrabaixo 
Elétrico 

Presencial 
Vespertino 
Noturno 

4 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Violoncelo Presencial Vespertino 2 2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Violino Presencial 
Vespertino 
Noturno 

7 
6 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Viola Clássica Presencial 
Vespertino 
Noturno  
 

2 
4 
 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Contrabaixo 
Acústico 

Presencial 
Vespertino 
Noturno 

4 
2 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Saxofone Presencial 
Vespertino 
Noturno 

1 
1 

2 anos 
2 anos 

Técnico em Instrumento Musical – Canto Presencial Vespertino 3 2 anos 

 

5. DO CRONOGRAMA 

5.1.  O Exame de Seleção para ingresso nos Cursos Técnicos, a serem ofertados no ITEGO em 

Artes Basileu França, referente ao 2º semestre do ano letivo de 2019, seguirá o cronograma 

descrito na Tabela 02. 

TABELA 02 
30/05/2019 Publicação do Edital 

30/05/2019  
à 

22/07/2019 
Período de Inscrições 

24/07/2019 Envio de documentos comprobatórios em caso de atendimento especial 

29/07/2019 Divulgação das inscrições deferidas 

30/07/2019 Interposição de recursos para indeferimento de inscrições 

01/08/2019 
à 

02/08/2019 
Resultado das inscrições que foram homologadas 

04/08/2019 Prova Teóricas (matutino), prática (vespertino)  

05/08/2019 Divulgação do gabarito 

09/08/2019 Resultado preliminar 

12/08/2019  
à 

13/08/2019 
Interposição de recursos para o resultado preliminar 

14/08/2019 Resultado 

14/08/2019 Divulgação da data de entrega de documentação comprobatória e matrículas 

15/08/2019   
à 

19/08/2019 
Período de matrículas 

21/08/2019  
à 

23/08/2019 
Matrículas 2º chamada 
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26/08/2019 
Início das aulas- sujeito a alteração de data conforme necessidade da instituição de 
ensino. A data será confirmada no ato da matrícula.  

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1.  A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a aceitação das condições 

estabelecidas pelo ITEGO em Artes Basileu França, neste Edital, das quais o candidato ou 

seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

6.2. Somente poderão inscrever-se no Exame de Seleção 2019/2 do ITEGO em Artes 

Basileu França os candidatos que atendam às seguintes condições: 

6.2.1.Tenham concluído o Ensino Fundamental ou que possuam o certificado de 

conclusão   desse   nível   de   Ensino, obtido   pela   via   regular   ou   por   suplência 

(Portaria/MEC nº 391 de 07/02/2002); 

6.2.2. No caso especifico do Ballet Clássico o aluno poderá estar cursando o nono ano 

do Ensino Fundamental, ser egresso do Ensino Fundamental, estar cursando ou ter 

concluído o Ensino Médio. Sendo que o aluno somente poderá obter seu diploma de 

Habilitação Técnica ao concluir o Ensino Médio.  

6.2.3. Estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio por via regular ou 

por suplência (Portaria/MEC nº 391 de 07/02/2002); 

6.3. As inscrições deverão ser realizadas de 30/05/2019 a 22/07/2019, exclusivamente 

na página inicial do site http://www.cegecon.org.br/, no qual o candidato terá acesso 

ao presente Edital.  

6.3.1.  O candidato deverá preencher o formulário de inscrição indicando sua opção, ou 

seja, o curso pretendido, conforme quadro exposto no item 4.2. Após o período de 

inscrições o candidato não poderá alterar seus dados. 

6.4.  O candidato, ao realizar a sua inscrição, independentemente do curso escolhido, 

realizará a (s) prova (s) no endereço do ITEGO em Artes Basileu França, Avenida 

Universitária Nº 1750, Setor Leste Universitário CEP 74605010, Goiânia- Goiás. 

6.5.  A      partir      de      29/07/2019      o      candidato      deverá      acessar      o      site  

http://www.cegecon.org.br/ para verificar a confirmação de sua inscrição. 

http://www.cegecon.org.br/
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6.6.  O ITEGO em Artes Basileu França não se responsabilizará por inscrição não 

efetivada devido falhas técnicas e outros fatores, alheios a este Instituto, que venham 

impossibilitar a transferência dos dados. 

6.7.  As informações prestadas, no preenchimento do formulário de inscrição, serão de 

inteira responsabilidade do candidato, reservando ao ITEGO em Artes Basileu França o 

direito de excluir do Exame de Seleção aquele que não o preencher de forma completa 

e /ou correta ao fornecer dados inverídicos. 

6.8.   Comprovadas irregularidades em qualquer fase do processo, o candidato estará 

sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal. 

6.9.   Aos candidatos com necessidades especiais é assegurado o direito de requerer   

condições   especiais   para   realizar   as   provas.   Tais condições não incluem 

atendimento domiciliar. 

6.10.   O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas, 

deverá indicar em campo próprio do formulário de inscrição as condições necessárias e, 

ainda, enviar, postados no dia 24/07/2019 impreterivelmente, via Correios, para o 

ITEGO em Artes Basileu França. A solicitação de condições especiais será atendida 

segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

6.11.  A candidata que estiver amamentando durante a realização das provas, além de 

solicitar atendimento especial para tal fim, conforme item anterior, além disso ela 

deverá trazer um acompanhante que ficará em sala reservada para esta finalidade e que   

será   responsável   pela   guarda   da   criança.   A candidata que não trouxer 

acompanhante não poderá ter sua solicitação atendida. 

7.  DA DOCUMENTAÇÃO E DO CARTÃO DE ACESSO 

7.1.  Para efetuar a inscrição, o candidato deverá ter seu próprio Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) e documento de identificação, conforme previsto no item 7.3. 

7.2.  As assinaturas do candidato em todos os documentos do Exame de Seleção deverão 

conferir exatamente com o documento de identificação apresentado no dia das provas. 

7.3 Serão considerados documentos de identificação aqueles    expedidos pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças 
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Armadas ou pela Polícia Militar, pelo DETRAN, bem como as carteiras expedidas por 

ordens ou conselhos que, por lei federal, são consideradas documentos de identidade e 

que contenham foto. O documento de identificação informado no ato da inscrição 

deverá ser o mesmo apresentado na realização das provas, caso seja apresentado outro 

documento, este deve conter foto e ainda é necessário informar a numeração do 

documento utilizado no ato da inscrição. 

7.3.1. Caso o candidato não possua os documentos mencionados no subitem 7.3, poderá 

inscrever-se utilizando o número do protocolo do documento de identidade (RG).  O 

protocolo original deverá ser apresentado, acompanhado da carteira de trabalho no dia 

da prova. 

7.4. Não serão aceitos como documentos de identificação para entrada no local de 

provas: certidão de nascimento/casamento, título eleitoral, carteira nacional de 

habilitação sem foto, CPF, carteiras de estudante,  carteira  funcional  sem  valor  de  

identidade,  nem  documento ilegível, não identificável e/ou danificado, tampouco 

aquele onde se lê: “Não alfabetizado” ou “Infantil”. 

7.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. 

7.5.1. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada. 

7.6. O candidato estrangeiro deverá apresentar carteira de estrangeiro atualizada ou 

passaporte com visto válido. 

7.7. Caso impossibilitado de  apresentar   documento   de   identificação   original 

informado  no  ato  da inscrição, por  motivo  de  perda,  roubo  ou furto,  o  candidato 

deverá apresentar  documento  que  ateste  o  registro  da  ocorrência  em  órgão  

competente, expedido  há,  no  máximo,  30  dias,  ocasião  em  que  será  submetido  a  

identificação especial,  compreendendo  coleta de dados, com conferência de 

assinaturas. 

7.8. O Cartão de Acesso estará disponível para impressão no site definido no subitem 

6.3. Este documento traz informações necessárias sobre o local de aplicação da prova, 

tais como nome completo do candidato, CPF e RG, curso escolhido, endereço onde farão 

a prova. 
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7.8.1. A apresentação do cartão de acesso não é obrigatória, mas é importante para 

facilitar e agilizar o acesso dos candidatos. 

7.8.2.    O candidato com a inscrição deferida que não conseguir visualizar o cartão de 

acesso deverá entrar em contato com a Comissão do Exame de Seleção 2019/2 por meio 

do   e-mail:   pedagogico.basileufranca@gmail.com. 

8. DAS PROVAS 

8.1.  As provas serão realizadas no dia 04 de agosto de 2019 sendo: Prova Teórica das 

08h às 11h e a Prova prática das 14h às 18h conforme curso escolhido, na cidade de 

Goiânia- GO, na Avenida Universitária nº 1750- Setor Leste Universitário- CEP 74.605-

010, sede do Itego em Artes Basileu França. 

8.1.1. O local (endereço) das provas será informado no cartão de acesso. 

8.2.     A seleção será composta por duas etapas:  

a) prova com 30 questões de múltipla escolha, totalizando 30 pontos, com conteúdo do 

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano (conteúdos propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Língua Portuguesa e Matemática);  

b) teste de nível e/ou conhecimento específico que poderá constar em um formulário 

com os critérios que serão avaliados.  

8.3.     Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente dos pontos 

obtidos nessa prova. 

TABELA 03 - Tabela de disciplinas, número de questões e pontuação máxima 
Disciplinas Nº de Questões Pontuação Máxima 

Português 15 15 

Matemática 15 15 

Teste de nível 70 70 

8.3.1- Bibliografia dos testes de níveis e/ou conhecimentos específicos estão em anexo:  

8.3.1.2- Anexo IV- Artes Visuais; 
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8.3.1.3- Anexo V- Dança; 

8.3.1.4- Anexo VI- Música; 

8.3.1.5- Anexo VII- Arte Dramática. 

8.4. Todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova munidos do documento 

de identificação informado no ato da inscrição ou outro que contenha foto, impressão 

digital e a numeração do documento informado no ato da inscrição, conforme os 

subitens 8.3 e 8.3.1 e de caneta esferográfica de cor azul ou preta, fabricada em material 

transparente. 

8.5.  A Comissão encarregada da realização do Exame de Seleção alerta a todos os 

candidatos para a observância das seguintes instruções: 

8.5.1.  O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima 

de 30 minutos.  

8.5.2.   Caso o nome do candidato não esteja na lista de inscrições deferidas, este deverá 

apresentar o cartão de acesso para o fiscal de sala. 

8.5.3.  Não será permitida a entrada de candidatos no local das provas Teórica após as 

08 horas e das provas Práticas após as 14h. 

8.5.4.   Durante a realização das provas, o candidato NÃO poderá portar nem utilizar 

aparelhos eletrônicos, tais  como  bip,  telefone  celular,  MP3,  calculadora,  agenda 

eletrônica,  notebook,  palmtop,  receptor,  gravador,  máquina  fotográfica,  controle  

de alarme  de  carro,  fone  de  ouvido,  pager  etc..., bem como  relógio  de  qualquer  

espécie, lapiseira,  óculos  escuros  ou  quaisquer  acessórios  de  chapelaria,  tais  como  

chapéu, boné, gorro ou similar. 

8.5.5.  O candidato deverá estar atento ao transcrever as alternativas que julgar corretas 

do caderno de provas para o cartão-resposta, uma vez que, não poderá haver rasuras e, 

não será fornecido outro cartão-resposta. 

8.5.6. Não será permitido fumar nos corredores, sanitários e nas salas de aplicação das 

provas. 
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8.5.7. No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à conferência 

dos documentos e ao preenchimento do cartão-resposta. 

8.5.8. As questões objetivas dessas provas serão do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas, das quais apenas uma deve ser assinalada no gabarito. 

8.5.9. O candidato deverá    assinalar    suas    respostas    no    cartão-resposta, 

exclusivamente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material 

transparente, preenchendo completamente o alvéolo do cartão. A questão deixada em 

branco, com emenda ou rasura ou com mais de uma marcação, ainda que legível, terá 

a pontuação zero. 

8.5.10. Não haverá substituição   do   cartão-resposta   por   causa   de   erro   no   seu 

preenchimento. É proibida a utilização de corretivos. 

8.5.11. Será eliminado do Exame de Seleção o candidato que: 

8.5.11.1. for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com 

outras pessoas, bem como utilizando livros, equipamentos de cálculo, escuta eletrônica, 

anotações ou impressos não permitidos ou, ainda, praticando atos que contrariem as 

normas do presente Edital; 

8.5.11.2. ausentar-se do local de prova sem autorização e acompanhamento de 

responsável pela aplicação das provas; 

8.5.11.3. levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala de prova; 

8.5.11.4. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

8.5.11.5.deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o 

atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital; 

8.5.11.6. for surpreendido, durante a realização das provas, portando e/ou usando 

aparelho celular ou eletrônicos, mesmo que desligados, relógio e outros aparelhos e 

acessórios não permitidos por este Edital; 

8.5.11.7.  alegar   desconhecimento   quanto   à   data, ao   horário   e ao local   de 

realização das provas do Exame de Seleção; 
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8.5.11.8. faltar à prova ou chegar ao local de prova após o horário estabelecido; 

8.5.11.9. manter conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês 

com qualquer pessoa incumbida da realização do Exame de Seleção; 

8.5.11.10. sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes do horário 

permitido; 

8.5.11.11. não permitir sua identificação; 

8.5.11.12.não atender às determinações do presente Edital e de seus atos 

complementares. 

8.5.12.  só será permitida a saída definitiva do candidato da sala, a partir das 10 horas. 

Porém, a saída levando as provas (português e matemática) somente será permitida a 

partir das 11 horas.  

 

8.5.13. os três últimos candidatos só poderão deixar a sala ao mesmo tempo e após 

assinarem a ata de realização das provas. 

8.5.14.  na hipótese de o candidato necessitar ausentar-se da sala de provas, por 

qualquer motivo, só poderá fazê-lo acompanhado por um fiscal. Contudo, após a saída 

definitiva (entrega do cartão-resposta) o candidato ficará impossibilitado de utilizar as 

dependências internas da instituição. 

9.   DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO, DA CORREÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO 

RESULTADO 

9.1.   O gabarito oficial será divulgado no site http://www.cegecon.org.br/ e na 

secretaria acadêmica no dia 05/08/2019, a partir das 09:00. Somente das provas de 

português e matemática. Teste de nível prático, não terá gabarito. 

9.2.   Havendo alguma questão anulada na prova, seu    valor    será    distribuído 

equitativamente para as questões válidas. 

9.3.   O total da pontuação para classificação final do candidato será feito observando a 

pontuação, conforme a Tabela 03 do item 8.3. 
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9.4.   Havendo candidatos ocupando   idêntica   classificação, far-se-á    o    desempate 

considerando-se, sucessivamente, maior nota em Língua Portuguesa e maior idade. 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

10.1.A divulgação do resultado preliminar será feita no site http://www.cegecon.org.br/ 

e na secretaria acadêmica em 09/08/2019 e o resultado definitivo, em 14/08/2019. 

11.  DA MATRÍCULA E DAS CHAMADAS SUBSEQUENTES 

11.1.  Somente será matriculado no Itego em Artes Basileu França, o candidato 

classificado que efetivamente comprovar ter concluído o Ensino Fundamental para os 

cursos Integrados e     estar     cursando     ou     ter     concluído     o     Ensino     Médio     

para     os     cursos Concomitantes/Subsequentes, tornando-se nula de pleno direito a 

classificação daquele que não apresentar a devida prova de escolaridade. 

11.2.   Os candidatos classificados no Exame de Seleção 2019/2 estão automaticamente 

convocados a comparecer no horário e local (endereço) a serem divulgados no 

momento da publicação do resultado final do exame de seleção no dia 14/08/2019. 

11.3.   As vagas oriundas de matrícula não efetivada pelos candidatos classificados serão 

preenchidas por meio de 2ª chamada dos candidatos por ordem de classificação. 

11.4.   Será convocado por chamadas   subsequentes   o    número    de    candidatos 

correspondentes à quantidade de vagas disponíveis no curso, até o preenchimento das 

vagas, podendo prolongar até o vigésimo dia letivo posterior ao primeiro dia de aula. 

11.5.   A matrícula dos menores de 18 anos, somente poderá ser efetuada pelos pais ou 

responsáveis, mediante a apresentação do documento original de identidade. 

11.6.   Será permitida a matrícula por procuração, mediante a entrega do respectivo 

mandato no qual deverá constar que a procuração se destina à matrícula no Itego em 

Artes Basileu França. O procurador e o outorgante devem ter maioridade perante a lei. 

11.7.   No ato da matrícula, será necessário a apresentação do documento original de 

identidade do procurador. 
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11.8.   A procuração ficará anexada   ao   formulário   da   matrícula, sendo   necessário   

a procuração para cada aluno, se for o caso. 

11.9.   No ato da matrícula, serão exigidos   os   seguintes   documentos   do   candidato 

classificado no Exame de Seleção: 

a) Requerimento de matrícula e termo de compromisso (preenchidos na Secretaria 

Acadêmica do Itego em Artes Basileu França) e   assinados   pelo responsável, em caso 

de o aluno ser menor; 

b) Comprovante de Escolaridade Para Cursos Integrados: Histórico do Ensino 

Fundamental - Original e 01 (uma) fotocópia; Para Curso Concomitante/Subsequente: 

comprovante de matrícula ou o comprovante de conclusão do Ensino Médio, em outra 

instituição e Histórico do Ensino Fundamental – Original e 01 (uma) cópia;  

c) Prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar - maiores de 18 anos do 

sexo masculino – Original e 01 (uma) cópia; 

d)  Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (Título eleitoral e comprovante 

de votação) - para maiores de 18 anos - Originais e 01 (uma) cópia; 

 e)  Cédula de Identidade Oficial - Original e 01 (uma) cópia;  

f)   04 (quatro) fotos 3x4 recentes; 

g)   CPF - Original e 01 (uma) cópia; 

h)  Certidão de Nascimento Original e 01 (uma) cópia; 

i)   Comprovante de endereço atualizado com CEP - Original e 01 (uma) cópia; 

j)  Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis, se menor. 

11.10. O candidato que no ato da matrícula apresentar declaração de conclusão do 

Ensino Fundamental, terá até 30 (trinta) dias após a realização desta, para entregar na 

Secretaria Acadêmica do Itego em Artes Basileu França, cópia acompanhada do original, 

do certificado de conclusão do Ensino Fundamental, bem como do respectivo histórico 

escolar.   Todos os documentos apresentados pelo candidato deverão ter registro em 
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órgão competente e serem válidos em território nacional.  Após esse prazo, será 

automaticamente cancelada a matrícula do candidato que não apresentar os referidos 

documentos. 

11.10.1. Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da 

matrícula, após a conferência dos dados das fotocópias. 

11.10.2. O candidato classificado que não concretizar sua matrícula por falta da 

documentação exigida, ou deixar de comparecer ao local no período fixado, poderá 

ainda ser convocado novamente caso todos os classificados já tenham sido chamados. 

11.11. Em hipótese alguma, será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

11.12. Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre de ingresso, exceto 

em casos excepcionais, que serão analisados e julgados pelo Conselho Acadêmico. 

11.13. O candidato matriculado que, por qualquer motivo, desistir de fazer o curso 

deverá assinar o termo de desistência na Secretaria Acadêmica do Itego em Artes 

Basileu França, prevista no Calendário Acadêmico de 2019, caso contrário será 

considerado como abandono de curso e o aluno perderá a vaga. 

12.  DO INÍCIO DAS AULAS 

12.1. O início das aulas será divulgado no ato da matrícula. 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Será admitido recurso administrativo, devidamente fundamentado, indicando com 

precisão o(s) ponto(s) a ser(em) examinado(s), no primeiro dia útil, contado a partir da 

publicação do edital, do deferimento das inscrições, provas, gabarito e resultado 

preliminar. 

13.2 Para apresentação de recurso, o candidato deverá: 

a) fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistência, concisão e instruir o 

recurso, devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o 

caso, e com a indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado; 
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b) redigir o  recurso  em formulário  próprio,  disponível  exclusivamente,  no  site 

http://www.cegecon.org.br/ (ver quadro do Anexo I); 

c) protocolar o recurso encaminhado à Comissão do Exame de Seleção 2019/2, em duas 

vias, no Itego em Artes Basileu França, nos dias 12 e 13/08/2019, das 08:00 às 12:00 e 

das 13:00 às 18:00. 

13.3 Não serão considerados os recursos enviados fora do prazo e os que forem 

enviados via postal ou por e-mail. 

13.4 Será rejeitado, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente, com 

argumentações e, ou redações fora das especificações estabelecidas neste Edital. 

13.5 Os resultados dos recursos serão fornecidos, exclusivamente ao interessado, no 

Itego em Artes Basileu França, no prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data 

de sua entrega. 

13.6 Não serão aceitos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou 

incorreto do cartão-resposta. 

13.7 A Comissão do Exame de Seleção 2019/2 constitui a última instância para recursos, 

com soberania em suas decisões, não cabendo, assim, recursos adicionais.  

13.8 Caso haja alterações, por força de impugnações de gabarito oficial, de questão 

integrante da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário oficial de Brasília. 

14.2 A Comissão do   Exame   de   Seleção   divulgará, quando   necessário, normas 

complementares e avisos oficiais, por meio do site http://www.cegecon.org.br/, sendo 

de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento destas divulgações. 

14.3 No caso de conclusão do Ensino Médio no exterior, o candidato deverá apresentar, 

em substituição ao diploma de conclusão, a resolução de equivalência de estudos 

emitida pelo Conselho Estadual de Educação. 

http://www.cegecon.org.br/
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14.4 Também será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato 

classificado que tenha participado do Exame de Seleção 2019/2, usando documentos ou 

informações falsas ou outros meios ilícitos. 

14.5 O Itego em Artes Basileu França, reserva-se no direito de não oferecer o(s) curso(s), 

caso não haja candidatos aprovados para o(s) mesmo(s) em, no mínimo, 50% do número 

de vagas ofertadas por turma ou curso. 

14.6 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados e decididos 

pela Comissão do Exame de Seleção 2019/2. 

 

Lóide Batista Magalhães Silva 
Diretora Acadêmica 
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ANEXOS 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome do candidato:_____________________________________________ 

Número do CPF:________________________________________________ 

Curso:_________________________________________________________ 

RECURSO CONTRA: 

(      ) Edital (      )Gabarito (        ) Prova 

(      )Deferimento de 
Inscrição 

(       )Resultado Preliminar  

Fundamentação do Recurso:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Fonte(s) que embasam a argumentação do candidato: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________, _____, __________________, _________ 

__________________________________________________ 

Assinatura por extenso 
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ANEXO II 

                                                    LAUDO MÉDICO 

O  (a)  candidato  (a)   _____________________________________                                                                                                                

, portador (a) do documento de identificação n°___________________________                             

, CPF n°______________  , concorrendo      ao      Processo      Seletivo      para      ingresso      

no      Curso      Técnico____________________________ , na modalidade presencial do 

Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, foi  submetido, nesta  

data,  a  exame  clínico,  sendo identificada a existência  de  deficiência  de  conformidade  

com  o  Decreto  n°3.298,  de  20/12/99  e  suas alterações posteriores e na Súmula n° 

377-STJ, de 22/04/2009. 

Assinale, a seguir, o tipo de deficiência do candidato: 

( ) DEFICIENCIA FÍSICA * 

1. (   ) Paraplegia 6. (   ) Tetraparesia 11. (   ) Amputação ou 
Ausência de Membro 

2. (   ) Paraparesia 7. (   ) Triplegia 12. (   ) Paralisia Cerebral 

3. (   ) Monoplegia                     8. (   ) Triparesia 13. (  ) Membros com 
deformidade congênita ou 
adquirida. 

 

4. (   ) Monoparesia 9. (   ) Hemiplegia 14. (   ) Ostomias 

5. (   ) Tetraplegia 10. (   ) Hemiparesia 15. (   ) Nanismo 

* Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções. 

(    ) DEFICIÊNCIA AUDITIVA* : perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma, nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. 
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* Para os candidatos com deficiência auditiva, o laudo médico deverá vir acompanhado 

do original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao 

último dia das inscrições, acompanhado do relatório do otorrinolaringologista 

informando se a perda auditiva do candidato é passível de alguma melhora com uso de 

prótese. 

(     ) DEFICIÊNCIA VISUAL: 

(   )  Cegueira  –  acuidade  visual  igual  ou  menor  que  0,05  (20/400)  no  melhor  olho,  

com a melhor correção óptica. 

(   ) Baixa visão – acuidade visual entre 0,3 (20/66) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com 

a correção óptica. 

(   ) Campo Visual – em ambos os olhos forem iguais ou menores que 60°. (   ) A ocorrência 

simultânea de quaisquer das situações anteriores. 

(   ) Visão monocular- Para  os  candidatos  com  deficiência  visual,  o  laudo  médico  

deverá  vir  acompanhado  do original  do  exame  de  acuidade  visual  em ambos  os  

olhos  (AO),  patologia  e  campo  visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores 

ao último dia das inscrições.  

(      ) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:  funcionamento intelectual  significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1. (   ) Comunicação 3.   (    )   Habilidades sociais 

2. (   ) Cuidado pessoal 4.   (    )   Utilização   dos recursos da comunidade.  

5. (    )     Saúde  e segurança 6.    (    )    Habilidades acadêmicas. 

7. (   ) Lazer 8. (   ) Trabalho.    

Para os candidatos com o deficiência intelectual, o laudo médico deverá vir 

acompanhado do  original  do Teste  de Avaliação  Cognitiva (Intelectual),  especificando  

o grau  ou  nível  de funcionamento  intelectual  em  relação  à  média,  emitido  por  
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médico  psiquiatra  ou  por psicólogo,  realizado  no  máximo  em  até  6  (seis)  meses  

anteriores  ao  último  dia  das inscrições. 

(  ) DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de duas ou mais deficiências: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(   )  TRANSTORNO   DO   ESPECTRO  AUTISTA:   deficiência   persistente   e   clinicamente 

significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência 

marcada de comunicação  verbal  e  não  verbal  usada  para  interação  social;  ausência  

de  reciprocidade social;   falência   em   desenvolver   e   manter   relações   apropriadas   

ao   seu   nível   de desenvolvimento;   padrões   restritivos   e   repetitivos   de   

comportamentos,   interesses   e atividades,  manifestados  por  comportamentos  

motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por comportamentos   sensoriais   incomuns;   

excessiva   aderência   a   rotinas   e   padrões   se comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos. 

I – CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10): ________________  

II – DESCRIÇAO DETALHADA DA DEFICIÊNCIA (o médico deverá descrever a espécie e o 

grau ou o nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência 

ao código correspondente da CID): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________,_______, ____________________, ________ 

____________________________________________________________ 

Assinatura, carimbo e CRM do (a) médico (a) 

           ____________________________________________________________ 

                                                   Assinatura do candidato 
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O Laudo Médico deverá ser entregue a Comissão de Acessibilidade, no período de 

matricula definido no Cronograma (Edital). 

 Todos os dados solicitados no Laudo Médico deverão ser rigorosamente preenchidos. 

O não atendimento as solicitações poderão implicar em prejuízos ao candidato. 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇAO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Eu _________________________________________________________________   

RG: __________________CPF : ________________ declaro,  para  o  fim  específico de 

atender aos itens necessários do Edital do Exame de Seleção para Ingresso no Curso 

Técnico______________________________ do Instituto Tecnológico do Estado de 

Goiás em Artes Basileu França, que estou apto(a) a concorrer a vaga  destinada a pessoa 

com deficiência  e esta  declaração está em conformidade  com o Art. 2°do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (2015). Estou ciente de que, se for detectada falsidade na 

declaração, estarei sujeito às penalidades previstas em lei. 

Registro as seguintes  informações  sobre  os  recursos  de  acessibilidade  e  de  

tecnologia assistiva necessários a minha participação no processo 

seletivo:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Data: ________________________  

Assinatura por extenso:___________________________________________  
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ANEXO IV – ARTES VISUAIS 

 

Curso Prova Pontuação 

Técnico em Artes Visuais/ 
Produção Artística – 
Desenho e Pintura. 

O aluno terá 4h para realização da prova específica. 
 

Habilidade técnica 
- Desenho de observação (avaliação realizada pelos 
critérios da ficha 1 em anexo) 
A prova consiste na apresentação de um modelo de 
observação com três peças e um tecido que deverá 
ser realizado pelo aluno. 

70 

 

Para a prova de Habilidade Específica, do Curso Técnico em Artes Visuais, o candidato deverá 

trazer 2 (duas) cartolinas brancas,1 (um) lápis de desenho 4 B, borracha, lápis de cor (ou similar) 

Obs.: o ITEGO não fornecerá nenhum destes materiais. 

 

Bibliografia para Prova Específica  

EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Ediouro, 2004. 

https://brushworkatelier.com/blog/2015/9/20/desenho-bsico-tcnicas-e-materiais-para-voc-se-

desenvolver 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-

content/uploads/sites/37/2011/10/paisagismo_desenho_de_observacao.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brushworkatelier.com/blog/2015/9/20/desenho-bsico-tcnicas-e-materiais-para-voc-se-desenvolver
https://brushworkatelier.com/blog/2015/9/20/desenho-bsico-tcnicas-e-materiais-para-voc-se-desenvolver
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2011/10/paisagismo_desenho_de_observacao.pdf
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2011/10/paisagismo_desenho_de_observacao.pdf
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ANEXO V- DANÇA 

- Ballet Clássico 

 

• Chegar 30 minutos antes, para aquecimento e alongamento. 

• Para a aula será solicitado indumentária adequada: para as alunas  

Collant, meia calça, sapatilha de meia ponta, sapatilha de ponta, coque sem franja, o uso 

da saia é opcional. Para os alunos sapatilha de meia ponta, short, camiseta branca ou 

macaquinho. 

• Durante a aula será exigido posições dos pés e braços no ballet clássico, plié tendu, 

grand plié, develloppe, rond de jambe, saute, changement e técnica de pontas. 

Aula completa composta de barra, centro e diagonal onde serão observados o nível 

técnico, equilíbrio, musicalidade, giros, saltos e elasticidade. 

 

Procedimentos do Candidato para a realização prova de Habilidade Prática Específica 

- Dança Contemporânea 

• Chegar 30 minutos antes, para aquecimento e alongamento. 

• Para a aula será solicitado indumentária adequada: collant ou camiseta, calça 

legging ou short de malha, sapatilha de meia ponta, ou meia soquete. 

• Para aula serão observados o nível técnico, equilíbrio, musicalidade, giros, saltos, 

técnica de chão, técnica de rolamento e elasticidade. Aula de Ballet Clássico nível 

iniciante. Apresentação de uma Coreografia Solo de dança contemporânea com 

duração máxima de 1 min e 30 segs. 

Curso Provas Pontos 

Técnico em Dança/ 

Bailarino Clássico  

Habilidade específica  

- Barra de Ballet clássico; 

- Centro de Ballet clássico; 

- Diagonal de Ballet clássico. 

 

100 

Técnico em Dança/ 

Bailarino 

Contemporâneo 

Habilidade Específica: 

- Performance durante a aula de dança 

contemporânea;  

- Performance durante aula de Ballet 

  Clássico; 

- Apresentação de uma Coreografia Solo 

ou improvisação de dança contemporânea 

com duração máxima de 1min e 30 seg. 

100 

Total de Pontos 100 
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ANEXO VI- MÚSICA 

 

Para a prova específica de música, o aluno deverá tocar uma peça livre escolha e uma 

leitura à primeira vista que será entregue no momento da prova 
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Anexo VII- ARTE DRAMÁTICA 

PROVA DE HABILIDADE ESPECIFICA 

CONSTRUÇÃO CÊNICA 

 

Procedimentos do candidato para realização da prova 

 

• O candidato deverá apresentar uma proposta de construção individual de cena e 

de personagem; 

• A construção cênica do candidato deve contemplar uma proposta de criação de 

ações físicas e de uso criativo do espaço cênico; 

• A prova de construção cênica terá duração mínima de dois minutos e máxima de 

três minutos; 

• Não será autorizado tempo extra na sala de prova para a preparação do candidato; 

• O candidato poderá utilizar figurinos e adereços, desde que estes não requeiram 

tempo de preparação na sala de prova; 

• A prova será realizada perante uma banca avaliadora formada por professores da 

área de Teatro do Itego em Artes Basileu França e por convidados, se necessário 

for. 

 

 

Critérios de avaliação 

• Articulação e expressão criativa do texto dramático; 

• Noções de construção de personagem, a partir da bibliografia indicada; 

• Articulação e expressão criativa na execução dos movimentos expressivos 

corporais; 

• Articulação e expressão criativa na aplicação dos recursos vocais; 

• Articulação e expressão criativa na relação de objetos cênicos; 

• Noções de percepção do espaço cênico. 
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