
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 009 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – FIC 

(FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA)A PARTIR DE 14 ANOS 
ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA – GOIÂNIA 

Pelo presente termo de retificação, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação/Superintendência de 
Qualificação e Formação Tecnológica, a Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França e o Centro de 
Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG) resolvem retificar EDITAL Nº 009/2022, de 10 de janeiro de 2022 
conforme discriminado a seguir: 

 
ONDE SE LÊ: 

 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação/Superintendência de Capacitação e 

Formação Tecnológica e a Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França EFG, e o 

Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), faz saber aos interessados que estarão 

abertas, no período de 10 de Janeiro a 25 de Janeiro de 2022, Processo Seletivo de Alunos – PSA 

para as inscrições destinadas ao preenchimento de 210 vagas no curso de Qualificação Profissional 

(FIC – Formação Inicial e Continuada) para alunos a partir de 14 anos de idade, na modalidade 

presencial no âmbito do Regime Especial de Aulas não Presenciais – REANP. O presente certame 

será regido de acordo com as instruções contidas neste Edital, tendo como Unidade Certificadora 

Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França. 

 
LEIA-SE: 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação/Superintendência de Capacitação e 

Formação Tecnológica e a Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França EFG, e 

o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), faz saber aos interessados que 

estarão abertas, no período de 10 de Janeiro a 25 de Janeiro de 2022, Processo Seletivo de 

Alunos – PSA para as inscrições destinadas ao preenchimento de 230 vagas no curso de 

Qualificação Profissional (FIC – Formação Inicial e Continuada) para alunos a partir de 14 

anos de idade, na modalidade presencial no âmbito do Regime Especial de Aulas não Presenciais 

– REANP. O presente certame será regido de acordo com as instruções contidas neste Edital, 

tendo como Unidade Certificadora Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França 

 

ONDE SE LÊ: 
CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE DATA E HORÁRIO LOCAL 

- Publicação do edital 10/01/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais  

- Inscrições 10/01/2022 A 25/01/2022 No link https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg57 

- Homologação – Resultado 

Parcial 
26/01/2022 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

- Recurso 27/01/2022 recurso@basileufranca.com.br  

- Homologação final das 

inscrições 
28/01/2022 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

-  Divulgação dos dias e horários 

para os testes de aptidão e de 

nível (processo seletivo) 

02/02/2022 

A partir das 18h 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

 

https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg57
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
mailto:recurso@basileufranca.com.br
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais


 

-Período dos testes de aptidão e 

de nível (processo seletivo) 
De 03/02 a 11/02/2022 

Testes presenciais na Escola do Futuro em Artes de 

Goiás Basileu França, localizado na Avenida 

Universitária, 1750, Setor Leste Universitário, 

Goiânia - GO (possível mudança temporária da sede 

da instituição). 

Caso haja a mudança da sede da escola, 

informaremos o endereço no site da instituição: 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

-Resultado preliminar dos 

candidatos selecionados 
15/02/2022 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

-Recurso 15 e 16/02/2022 musicabasileufranca@gmail.com  

-Resultado Final 
17/02/2022 

a partir das 18h 

 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

-Matrícula dos candidatos 

selecionados 
De 17/02 a 19/02/2022 

Os candidatos aprovados deverão preencher o 

formulário disponibilizado no 

link https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg5 . A 

efetivação da matrícula se dará somente após a 

confirmação da secretaria da EFG em Artes Basileu 

França via E-mail. 

-Início das aulas 21/02/2022 

As aulas vão acontecer no modo presencial, sendo que 

alguns Cursos serão ministrados no modo remoto (por 

um curto período de tempo). E, devido a reforma e 

construção de novos prédios na sede da EFG em Artes 

Basileu França (localizada na Avenida Universitária 

nº. 1750. Setor Universitário – Goiânia – Goiás) as 

aulas presenciais vão ser remanejadas para um outro 

endereço. Lembrando que essa medida é só durante o 

período de obras. 

Divulgação da lista de 

convocados para as vagas 

remanescentes 

24 /02/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

- Matrícula dos convocados para 

as vagas remanescentes 
24 e 25/02/2022 

https://basileufranca.com.br/editais/    

https://efg.org.br/editais 

 
LEIA SE: 

ATIVIDADE DATA E HORÁRIO LOCAL 

- Publicação do edital 10/01/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais  

- Inscrições 
10/01/2022 A 25/01/2022 - 

até as 18h 
No link https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg57 

- Homologação – Resultado Parcial 27/01/2022 - Após as 18h 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

- Recurso 28/01/2022 recurso@basileufranca.com.br  

- Homologação final das inscrições 31/01/2022 - Após as 18h 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

-  Divulgação dos dias e horários 
para os testes de aptidão e de nível 
(processo seletivo) 

01/02/2022 

A partir das 18h 

https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 
 

https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
mailto:musicabasileufranca@gmail.com
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg5
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg57
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
mailto:recurso@basileufranca.com.br
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais


 

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

De 03/02 a 11/02/2022 

Testes presenciais na Escola do Futuro em Artes de Goiás 
Basileu França, localizado na Avenida Universitária, 1750, 
Setor Leste Universitário, Goiânia - GO (possível mudança 
temporária da sede da instituição). 
Caso haja a mudança da sede da escola, informaremos o 
endereço no site da instituição: 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

-Resultado preliminar dos 
candidatos selecionados 

15/02/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

-Recurso 15 e 16/02/2022 musicabasileufranca@gmail.com  

-Resultado Final 
17/02/2022 

- Após as 18h 

 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

-Matrícula dos candidatos 
selecionados 

De 17/02 a 19/02/2022 

Os candidatos aprovados deverão preencher o formulário 
disponibilizado no 
link https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg5 . A efetivação da 
matrícula se dará somente após a confirmação da 
secretaria da EFG em Artes Basileu França via E-mail. 

-Início das aulas 21/02/2022 

As aulas vão acontecer no modo presencial, sendo que 
alguns Cursos serão ministrados no modo remoto (por um 
curto período de tempo). E, devido a reforma e construção 
de novos prédios na sede da EFG em Artes Basileu França 
(localizada na Avenida Universitária nº. 1750. Setor 
Universitário – Goiânia – Goiás) as aulas presenciais vão ser 
remanejadas para um outro endereço. Lembrando que 
essa medida é só durante o período de obras. 

Divulgação da lista de convocados 
para as vagas remanescentes 

24 /02/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

- Matrícula dos convocados para as 
vagas remanescentes 

24 e 25/02/2022 
https://basileufranca.com.br/editais/    
https://efg.org.br/editais 

 
 

ONDE SE LÊ: 

 

 

Nome do Curso 
Número de 

Vagas 
Duração do 

Curso 
 

Turno 
Requisitos de 

Seleção 

 
 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Canto Lírico 

 

 
 

10 
 

 
 
1 ano 

 
 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Canto Popular 

        
 
         10 

 
 
1 ano 

 
 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 

https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
mailto:musicabasileufranca@gmail.com
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://forms.gle/T6Q2LCWyjatcEkg5
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais
https://basileufranca.com.br/editais/
https://efg.org.br/editais


 

 avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Clarineta 

            
           1 

 
1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Contrabaixo 

Acústico 

            
            4 

 
 1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Contrabaixo 
Acústico 

 
           3 

 
1 ano 

 
Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Contrabaixo 
Elétrico 

 
6 

 
1 ano 
 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Erudito 

 
8 

 
1 ano 

 
Matutino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Erudito 

 
6 

 
1 ano 

 
Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Popular 

 
            4 

 
1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical-Teclado 

 
2 

 
1 ano 

 
Matutino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 



 

-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trombone 

4  

 
 
1 ano 

Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trombone 

2 

 
 
 
1 ano Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trompa 

1  1 ano Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical-Trompete 

4 1 ano Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 

 

 

 
LEIA-SE:  

ANEXO I 

 

 

 

Nome do Curso 
Número de 

Vagas 
Duração do 

Curso 
 

Turno 
Requisitos de 

Seleção 

 
 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Canto Lírico 

 

 
 

12 
 

 
 
1 ano 

 
 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
 

Iniciação em Instrumento 

        
 
         12 

 
 
1 ano 

 
 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 



 

Musical- Canto Popular 
 

-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Clarineta 

           
            2 

 
1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Contrabaixo 

Acústico 

            
            6 

 
 1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Contrabaixo 
Acústico 

 
           4 

 
1 ano 

 
Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Contrabaixo 
Elétrico 

 
8 

 
1 ano 
 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Erudito 

 
10 

 
1 ano 

 
Matutino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Erudito 

 
7 

 
1 ano 

 
Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical- Piano Popular 

 
            6 

 
1 ano 

 
Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 



 

 
Iniciação em Instrumento 

Musical-Teclado 

 
            3 

 
1 ano 

 
Matutino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trombone 

5  

 
 
1 ano 

Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trombone 

3 

 
 
 
1 ano Noturno 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Trompa 

2  1 ano Vespertino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical-Trompete 

02 
Vagas 

adicionadas no 
periodo 

1 ano Matutino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de 
teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical-Trompete 

03 1 ano Vespestino 

-A partir de 
14 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

Iniciação em Instrumento 
Musical- Violoncelo 

1 
Vaga adicionada 

no periodo 
1 ano Noturno 

-A partir de 
09 anos 
completos. 
-Ter aptidão 
avaliada por 
meio de teste. 

 

Comissão do Processo Seletivo para Cursos de Formação Inicial e Continuada-FIC. 

 Goiânia, 19 de janeiro de 2022. 
 


