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COMUNICADO 

VAGAS REMANESCENTES  

EDITAL Nº. 69/2019 

 

Considerando o não preenchimento de 10 das 40 vagas ofertadas para os cursos de Formação 

Técnica em Artes Visuais – Produção Técnica Desenho e Pintura descritos no quadro abaixo, por 

meio do Processo Seletivo, regido pelo Edital N.º 69/2019. 

A comissão do processo seletivo, no uso de suas atribuições faz saber que estarão abertas, no dia 

20 de fevereiro de 2020, as inscrições para o preenchimento das supracitadas vagas remanescentes. 

A inscrição será efetuada com o envio do formulários de agendamento de prova ( ANEXO II), até 

o dia 02/03/2020, para o e-mail (artesvisuaisbasileufranca@gmail.com) . 

Após confirmação do agendamento candidato deverá realizar a prova no dia escolhido. 

• No período vespertino (Das 14h às 17h) 

            04/03/2020 (quarta-feira)   

            06/03/2020 (sexta-feira). 

• No período noturno (das 19h às 22h):   

            04/03/2020 (quarta-feira)   

            05/03/2020 (quinta-feira) 

O número de vagas remanescentes por curso é informado a seguir: 

CURSO VAGAS TURNO 

Formação Técnica em Artes 

Visuais – Produção Técnica 

Desenho e Pintura 

10 NOTURNO 

 

ATENÇÃO: 

 

- No dia da prova, o candidato (a) deve apresentar documento de identidade com foto. 

- Levar material para realização da prova habilidade técnica (cartolina, Lápis, borracha e lápis de 

cor (opcional)) 
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DA PROVA:  

A Prova acontece: 

Curso Prova Pontuação 

Técnico em Artes 

Visuais/ Produção 

Artística – Desenho e 

Pintura. 

O aluno terá 3h para realização de todas as etapas. 

 

Redação - Redigir um texto (mínimo 15 linhas, 

máximo 30 linhas).  

Serão oferecidos textos para embasamento 

teórico. 

 

30 

 

Habilidade técnica 

- Desenho de observação 

A prova consiste na apresentação de um modelo 

de observação com três peças e um tecido que 

deverá ser realizado pelo aluno. 

70 

 

1. O aluno terá até 03 horas para realização das duas etapas de provas.  

2. As provas prática e teórica acontecerão na sede do ITEGO em Artes Basileu França, na 

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

74.605010.  

3. Os candidatos serão classificados segundo a ordem decrescente dos pontos obtidos nessa 

prova.  

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

para a observância das seguintes instruções:  

5. O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 15 

minutos. 

6. Caso o nome do(a) candidato(a) não esteja na lista de inscrições deferidas, este deverá 

apresentar o comprovante da inscrição para o aplicador.  

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

 

 

 

 

 

 

SERÁ ELIMINADO DO EXAME DE SELEÇÃO O(A) CANDIDATO(A) QUE: 
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1. Ausentar-se do local de prova sem autorização e acompanhamento de responsável pela 

aplicação das provas;  

2. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  

3. Deixar de apresentar qualquer dos documentos que comprovem o atendimento a todos os 

requisitos fixados neste Edital;  

4. Alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do 

Exame de Seleção;  

5. Manter conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer 

pessoa incumbida da realização do Exame de Seleção;  

6. Não permitir sua identificação;  

7. Não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares. 

 

MATRÍCULA: 

 

São documentos exigidos para a efetivação da matrícula: 

1. Ficha de matrícula, termo de ciência e termo de responsabilidade (preenchidos na 

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

caso de o aluno ser menor;  

2. Comprovante de Escolaridade 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;  

3. Prova de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar - maiores de 18 anos do sexo 

masculino – Original e 01 (uma) cópia; 

4. 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;  

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

6.  01 (uma) foto 3x4 recente;  

7. CPF - Original e 01 (uma) cópia;  

8. Certidão de Nascimento Original e 01 (uma) cópia; 

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

10. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis, se menor.  
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11. O(a) candidato(a) que no ato da matrícula deve apresentar todos os documentos que 

deverão ter registro em órgão competente e serem válidos em território nacional. Após esse 

prazo, será automaticamente cancelada a matrícula do(a) candidato(a) que não apresentar 

os referidos documentos.  

12. Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, após a 

conferência dos dados das fotocópias.  

13. O(a) candidato(a) classificado que não concretizar sua matrícula por falta da documentação 

exigida, ou deixar de comparecer ao local no período fixado, perderá o direito de se 

matricular.  

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

15. Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre de ingresso, exceto em casos 

excepcionais, que serão analisados e julgados pelo Conselho Acadêmico.  

16. O(a) candidato(a) 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, 

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

 

Comissão do Processo Seletivo para Cursos Técnico de Artes Visuais. 

Goiânia, 20 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ARTES VISUAIS 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL Nª 69/2019- AGENDADO 

 

Nome Completo do Candidato(a) __________________________________________________  

DATA NASCIMENTO:  ___/____/____   Idade: ________                        Sexo  F(    )    M (    )   

RG: _____________________   ORGÃO EMISSOR:________      CPF: ______________________          

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________________________      CEP:___________________ Telefone 

Fixo:______________   Celular:___________________________  

Profissão:___________________________Email:_____________________________________ 

Portador de necessidades especiais:  Sim ( )  Não (  ). Se sim, quais necessidades especificas para 

realização das provas:_____________________________________ 

Agendamento para realização das provas (Marque aqui o melhor dia): 

No período vespertino (Das 14h às 17h) 

            04/03/2020 (quarta-feira)   

            06/03/2020 (sexta-feira). 

No período noturno (das 19h às 22h):   

            04/03/2020 (quarta-feira)   

            05/03/2020 (quinta-feira) 

Atenção: 

• No dia da prova, o candidato (a) deve apresentar documento de identidade com foto. 

• Levar material para realização da prova habilidade técnica (cartolina, Lápis, borracha e lápis de 

cor (opcional). 

 

 

 

 


