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Edital nº. 53, de 29 de agosto de 2019. 
Processo Seletivo Para Ingresso No Curso Técnico De Nível Médio em Artes 

Visuais, Modalidade Presencial 
 
A Secretaria 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 29 de agosto de 2019 a 06 de setembro de 2019, estarão abertas as inscrições para o 

processo seletivo destinado ao preenchimento de 28 (vinte e oito) vagas dos Cursos de Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Artes Visuais. 

1. Do Cronograma  

1.1. O Exame de Seleção para ingresso no Curso Técnico de Nível Médio em Arte Dramática, a 

ser ofertado no ITEGO em Artes Basileu França, referente ao 2º semestre do ano letivo de 2019, 

seguirá o cronograma descrito a seguir. 

Data Eventos 

29/08/2019 a 06/09/2019 
Inscrições por agendamento por meio do e-mail: 

artesvisuaisbasileufranca@gmail.com 

29/09/2019 a 13/09/2019 Prova Objetiva e Habilidade Técnica  

16/09/2019 Resultado Final 

16/09/2019 e 18/09/2019 Matrícula dos aprovados 1ª Chamada 

19/09/2019 a 20/09/2019 Matrícula dos aprovados 2ª Chamada 

16/09/2019 Início das Aulas 

2. Do Perfil do Candidato  

2.1. Estar cursando o 1º ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio. 

3. Do Quadro de Vagas  

Cursos  Modalidade  Turno  
Nº  de  

vagas  
Duração  

Técnico em Artes Visuais - Produção Artística – 

Desenho e Pintura  
Presencial  Vespertino  14 2 anos 

Técnico em Artes Visuais - Produção Artística – 

Desenho e Pintura  
Presencial  Noturno  14 2 anos 

4. Das Inscrições por Agendamento 

4.1. O agendamento para o processo seletivo para o Curso Técnico em Artes Visuais será realizado por 

meio do e-mail: artesvisuaisbasileufranca@gmail.com , das 8 horas do dia 29/08/2019 até  de às 17 

horas do dia 06 de setembro de 2019 (horário de Brasília).   

4.2. Procedimentos para Inscrição: 

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

4.2.2 No ato do agendamento da Inscrição: 

4.3. Ficha de Inscrição Preenchida (ANEXO I), enviar para o e-mail: 

artesvisuaisbasileufranca@gmail.com        

          

mailto:adm.basileu@cegecon.org.br
mailto:artesvisuaisbasileufranca@gmail.com
mailto:artesvisuaisbasileufranca@gmail.com
mailto:artesvisuaisbasileufranca@gmail.com


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA 

 

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 

 

5 Da Realização das Provas  

5.1. As provas serão realizadas, no próprio ITEGO em Artes Basileu França, situado à Avenida 

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

5.2. Da Pontuação: As provas serão divididas em duas etapas, de acordo com o quadro abaixo: 

Curso Provas Pontuação 

Técnico em Artes 

Visuais Produção 

Artística 

Desenho e Pintura 

 1ª Etapa: Prova Objetiva 
 

30 

 2ª Etapa: Prova Habilidade Técnica 

 

 

70 

Total de Pontos 100 

 

5.3. Dia, Hora e Duração das Provas 

Curso Provas Turno 

Inscrito 

Dia Horário Local 

 

 

Técnico em Artes 

Visuais Produção 

Artística – Desenho 

e Pintura 

a) Objetiva;   

b) Habilidade 

Técnica.  

Vespertino 

09/09/2019 

( Segunda-feira) 

11/09/2019 

(Quarta-feira) 

13/09/2019 

(Sexta-feira) 

 Agendamento 

a partir das 14h 
Sala 5A 

Noturno 

09/09/2019 

( Segunda-feira) 

10/09/2019 

(Terça-feira) 

11/09/2019 

(Quarta-feira) 

12/09/2019 

(Quinta-feira) 

 Agendamento 

a partir das 19h 
Sala 5A 

5.3.1 As Provas para o ingresso no Curso Técnico em Arte Visuais serão desenvolvidas, de acordo com 

seguintes orientações: 

5.3.1.1 1ª Etapa - Prova objetiva: 30 questões, sendo: 15 de matemática e 15 de língua portuguesa, 

nível do Ensino Fundamental II, esta prova terá a duração de 2 horas.  

5.3.1.2  2ª Etapa – Prova de Habilidade Técnica: A prova consiste na apresentação de um modelo de 

observação com três peças e um tecido que deverá ser realizado pelo aluno. Desenho de observação. 

ANEXO II deste edital. 

5.3.2 Para a realização da prova de habilidade técnica, o candidato deverá ler as orientações 

descritas no anexo I, deste Edital. 

6 Dos Procedimentos para Realização da Prova 

6.1. Acesso ao local de prova: 
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6.1 O candidato deve comparecer no dia e horário agendado para realização das provas objetiva e 

de habilidade técnica.   

6.2 O candidato que estiver impossibilitado de apresentar o documento oficial de identidade no dia 

de realização das provas, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar o registro do 

Boletim de Ocorrência e um documento pessoal com foto. 

6.2. Da Segurança: 

6.3.1 No dia da realização das provas não será permitido o uso ou porte de calculadoras, aparelhos celulares, 

relógio de qualquer tipo, bips, aparelhos de som (tais como IPOD, MP3, MP4, entre outros). 

Recomenda-se que esses aparelhos sejam deixados em casa. Caso o candidato esteja portando 

qualquer destes aparelhos, deverá entregá-los ao fiscal de sala. Neste caso, os objetos serão 

previamente identificados e devolvidos ao candidato no final da prova. O ITEGO em Artes Basileu 

França não se responsabilizará pelo extravio ou esquecimento por parte do candidato dos objetos 

acima mencionados; 

6.3.2 Após a entrada do candidato em sala, o mesmo não poderá retirar-se sem autorização e 

acompanhamento de um dos fiscais do Processo Seletivo; 

6.3.3 O candidato que sair da sala de provas, descumprindo o item acima, será eliminado do 

certame; 

6.3.4 O candidato só poderá sair do local de realização das provas teóricas e dissertativas, após 60 

(sessenta) minutos do seu início; 

6.3.5 Nas provas coletivas, os três últimos candidatos deverão permanecer em sala e somente 

poderão sair do recinto, juntos, após assinarem a ata. 

6.4 Materiais  

6.3.1. Na prova objetiva o candidato deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta cor preta 

ou azul; 

6.3.2. Para a Prova de Habilidade Técnica - O candidato deverá trazer para a prova de Habilidade 

Específica: 2 (duas) cartolinas brancas,1 (um) lápis de desenho 4 B, borracha, lápis de cor (ou similar). O 

ITEGO em Artes Basileu França não fornecerá nenhum tipo de material; 

6.3.3. O referencial bibliográfico das provas do Curso Técnico em Artes Visiaus encontra-se 

disponibilizada, no Anexo II do presente Edital. 

 

7 Da Desclassificação  
 

7.1. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a. Apresentar-se após o horário determinado; 

b. Não comparecer para realização das provas; 

c. Não apresentar documento de identificação; 

d. Perturbar a ordem dos trabalhos; 

e. Utilizar de meios fraudulentos ou quaisquer outros ilícitos na realização das provas ou da 

matrícula; 

f. Descumprir quaisquer procedimentos de segurança elencados no item 5.2. 

g. Não obtiver aproveitamento mínimo de 50% da somatória total dos pontos das provas 

realizadas. 

h. Zerar qualquer uma das provas realizadas. 

8  Da Classificação  

8.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontos obtidos, considerando-se o número 

das vagas oferecidas, segundo este Edital; 
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8.3. Somente poderá ser classificado, o candidato que obtiver acima de 50 (cinquenta) pontos. 

9 Dos Critérios de Desempate  

9.1. Serão considerados como critérios de desempate, respectivamente:  

a. Maior pontuação na prova de Habilidade Técnica/Performance;  

b.   Ter concluído o ensino médio;  

c.   Ter maior idade. 

10 Dos Resultados  

10.1 A relação de candidatos classificados estará disponível no dia 16/09/2019, no mural de avisos 

do ITEGO em Artes Basileu França e no site do CEGECON: www.cegecon.org.br; 

10.2 A relação de candidatos classificados em 2ª chamada, caso ocorra, estará disponível no dia 

19/09/2019, no quadro de avisos do ITEGO e site do CEGECON: www.cegecon.org.br; 

10.3 Em caso de vagas ociosas, após a 2ª chamada serão realizadas chamadas sucessivas até o 

preenchimento das vagas dos classificados. 

11 Da Matrícula  

11.1 Os candidatos classificados na 1ª chamada deverão comparecer à Secretaria do ITEGO em 

Artes Basileu França, no período de 16 a 18/09/2019; e os classificados em segunda chamada, caso 

haja nos dias 19 a 20/09/2019, para efetuar sua matrícula, portando os seguintes documentos: 

a) Duas fotografias 3x4, iguais, recentes, coloridas; 

b) Carteira de Identidade e CPF (Original e cópia); 

c) Título de Eleitor e comprovante da última votação - obrigatório para os maiores de 

18 anos (Original e cópia); 

d) Certificado de Reservista - obrigatório para os candidatos do sexo masculino e 

maiores de 18 a 45 anos (Original e cópia); 

e) Certidão de Casamento – quando for o caso (Original e cópia); 

f) Comprovante de Escolaridade – Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

Declaração de Matrícula neste Nível de Ensino, ou equivalente – EJA (original e cópia); 

g) Comprovante de endereço (original e cópia). 

 

11.2 A matrícula dos menores de 18 anos, somente poderá ser efetuada pelos pais ou responsáveis, 

mediante a apresentação do documento original de identidade. 

11.3 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. 
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11.4 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 órgão competente e serem válidos em território nacional.  Após 

esse prazo, será automaticamente cancelada a matrícula do candidato que não apresentar os referidos 

documentos.  

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

conferência dos dados das fotocópias.  

11.6 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.  

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

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

excepcionais, que serão analisados e julgados pelo Conselho Acadêmico.  

11.9 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 As aulas terão início no dia 16/09/2019 

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;  

b) Redigir o recurso em formulário próprio,  disponível  exclusivamente,  no  site do CEGECON 

www.cegecon.org.br (Anexo III);  

c) Protocolar o recurso encaminhado à Comissão do Exame de Seleção 2019/2, em duas vias, no 

Itego em Artes Basileu França, nos dias 16/09/2019, das 10:00 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.  
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14 Das Disposições Gerais 

14.1 Os candidatos que necessitarem de atendimento especial e/ou com necessidades especiais e 

que estejam amparados por Lei, deverão protocolar requerimento na Secretaria do ITEGO em Artes 

Basileu França, no dia 06/09/2019, para análise e deferimento pela Comissão do Processo Seletivo, 

se for o caso; (Anexos IV e V). 

14.2 As candidatas que estiverem amamentando deverão trazer acompanhante que será o 

responsável pela guarda da criança, durante as provas. 

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

segunda a sexta-feira, ou segundo horários estabelecidos pela modalidade, podendo haver aulas aos 

sábados. 

14.4 O calendário escolar da Educação Profissional, não segue o calendário da Educação Regular; 

14.5 A Comissão do Processo Seletivo será composta por profissionais do ITEGO em Artes 

Basileu França designados em Portaria, cabendo a essa Comissão as providências quanto à elaboração 

das provas, divulgação dos resultados e demais procedimentos para realização deste certame; 

14.6 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. 

14.7 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.  

14.8 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.  

14.9 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.  

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

Comissão do Exame de Seleção 2019/2.  

 

 

Goiânia, 29 de agosto de 2019 

 

Lóide Batista Magalhães Silva 

Diretora  
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