PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
PARA INGRESSO EM 2022/2
NO CURSO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
PARA PORTADOR DE DIPLOMA
EDITAL Nº 056/2022
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) por meio da Superintendência
de Capacitação e Formação Tecnológica, o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia
(CETT/UFG) e a da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, faz saber abertura
do edital de inscrição de candidatos portadores de diploma de curso superior, para ingresso ao
Curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica autorizado pelo Conselho Estadual de
Educação Parecer SGG/COCES - CEE-18459 nº 16/2022 da Câmara de Educação Superior
do Conselho Estadual de Educação.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo para Portador de Diploma destina-se ao (à) candidato (a) que já
possui diploma de curso superior nacional ou diploma de curso superior estrangeiro,
revalidado no Brasil, que deseja pleitear uma vaga no Curso Superior de Tecnologia em
Produção Cênica.

2. DO CRONOGRAMA
Data

Etapas

27/07/2022

Publicação do Edital de abertura

27/07 a 03/08/022

Período de inscrição

05/08/2022

Publicação do Resultado

05/08 a 06/08/2022

Cadastramento e Matrícula dos
aprovados

08/08/2022

Início das aulas

Local
https://efg.org.br/cursos/editais
www.basileufranca.com.br
https://selecao2.cett.org.br/efg/formularioinscricao-v2
https://efg.org.br/cursos/editais
www.basileufranca.com.br
Secretaria da Escola do Futuro de Goiás
em Artes Basileu França
Na Escola do Futuro em Artes Basileu
França, na Av. Universitária, 1750 - Setor
Leste Universitário, Goiânia ou na nova
sede: R. 18, 81 - St. Central, Goiânia

3.

VAGAS E TURNO DE INSCRIÇÃO
Vagas
7

4.

Turno
Noturno

Horário das aulas
18h às 22h

CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

4.1 Os candidatos interessados devem ficar atentos às normas previstas neste Edital, no que
se refere ao período de inscrição e a documentação necessária para sua participação nesta
seleção.
4.2 A seleção para as vagas será realizada em fase única, no ato da inscrição, mediante envio
da seguinte documentação para o e-mail: coord.producaocenicabasileu@gmail.com
i.

CPF e RG

ii.

Diploma de Graduação

iii.

Histórico Escolar

iv.

Comprovante de endereço

4.3

A seleção para o preenchimento das vagas se dará por meio da análise da média

geral no histórico escolar, prevalecendo o (a) candidato (a) melhor classificado, respeitando
o quantitativo de vagas ofertadas.
4.4

A inscrição no Processo Seletivo implica automaticamente o pleno conhecimento

e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
5.

NO CASO DE EMPATE

5.1 Caso haja empate na média geral do histórico escolar, será aplicado como critério de
desempate
i.

Candidato (a) com maior idade.

6. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
i.

Diploma de conclusão do curso Superior, devidamente registrado pelo órgão competente,
ou declaração de conclusão do Curso Superior de Graduação. Caso o candidato seja
aprovado, o mesmo terá a obrigatoriedade da apresentação do diploma, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de realização da matrícula, sob pena de perda da vaga;

ii.

Histórico escolar do curso integralizado;

iii.

Cadastro de pessoa física (CPF);

iv.

Foto 3x4;

v.

Comprovante de endereço atualizado;

vi.

Certidão de nascimento ou casamento;

vii.

Título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição ou certidão
de quitação eleitoral;

viii.

Documento comprobatório da situação militar, para os candidatos do sexo masculino que
estejam no período entre 1º de janeiro do ano em que completar 18 (dezoito) e 31 de
dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade

7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O resultado deste processo seletivo será classificatório e os primeiros aprovados serão
convocados em 1ª Chamada, podendo haver outras chamadas conforme número de
vagas disponível.
7.2 O (a) candidato (a) aprovado (a) deverá ter o comprometimento de iniciar as aulas no dia
08 de agosto de 2022, no período ofertado, conforme Edital.
7.3 Todas as publicações referentes a este edital estarão disponíveis no endereço eletrônico:
https://efg.org.br/cursos/editais e www.basileufranca.com.br
7.4 Qualquer

dúvida

ou

questionamento

deverá

ser

coord.producaocenicabasileu@gmail.com

Goiânia, 27 de julho de 2022.
Comissão do Processo Seletivo

encaminhado

ao

e-mail:

