Edital nº. 021/2018/SE

Processo Seletivo para ingresso de alunos nos cursos de capacitação profissional, na
modalidade - Presencial

O Departamento Pedagógico do Centro de Gestão em Educação Continuada -CEGECON, qualificado
como Organização Social pelo Decreto n.° 8.813, de 25 de novembro de 2016, no uso das atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados, a abertura de Processo Seletivo de Alunos, para o preenchimento
de 18 (dezoito) vagas para os cursos de Capacitação Profissional, conforme quadro de vagas descrito nos
Anexos I . Todos os cursos serão ofertados na modalidade presencial, tendo como Unidade Certificadora o
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás- ITEGOJCP, localizado Rua Piauí nº 460, Centro, Goiatuba,
Goiás 75.600-00.
1.

Requisitos da Matrícula

1.1. O aluno deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da matrícula e ter concluído o ensino
fundamental;
1.2. O aluno deverá concluir o seu curso em consonância com a data de término estabelecida para cada curso,
ou menos, segundo quadro de vagas descrito nos Anexos I, dependendo de sua escolha e de seu
desenvolvimento individual.
2.

Matrículas

2.1. A inscrição será realizada exclusivamente no Colégio Tecnológico do Estado de Goiás da
cidade de Pontalina, localizado Avenida Onofre de Andrade, Quadra 382, Lote 26, Setor Clube (Centro
Profissional Artur Fernandes Dornelas), no município de Pontalina – GO.
2.2. O horário e período de inscrição será das 8 horas do dia 26 de outubro às 22 horas até dia 31 de outubro
de 2018 (em dias úteis).
2.3. Documentos necessários para realizar as matrículas:
•

Cópia da Cédula de Identidade;

•
Cópia do CPF;
Cópias ilegíveis, danificadas ou não identificáveis não serão aceitas no ato da inscrição.
2.3. As matrículas deverão obedecer ao cronograma de matrículas proposto;
2.4. O aluno poderá se matricular tanto para os Cursos de Qualificação Profissional quanto para os Cursos de
Capacitação Profissional, de sua livre escolha;
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2.5. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS

3.

Cursos

Período

CAPACITAÇÃO

De 26/10/2018 a 31/10/2018

Do Início das Aulas

As aulas terão início no dia 05 de novembro de 2018.

4.

Dos Cursos e Certificados

4.1. Para concluir com êxito os cursos e receber a certificação de conclusão da respectiva Qualificação,
expedida e registrada pelo ITEGO Jerônimo Carlos do Prado – ITEGOJCP, o aluno deverá participar,
obrigatoriamente, 75% (setenta e cinco) de presença.
4.2. É responsabilidade da Unidade Certificadora a emissão e entrega dos certificados.

5.

Das Disposições Gerais

5.1. O aluno será matriculado de acordo com a sua opção de curso;
5.2. Não será permitido o trancamento de matrícula no curso;
5.3. Os casos omissos e não previstos neste Edital serão julgados pela Comissão Especial de Avaliação, por
meio de Portaria, não cabendo recurso de suas decisões;
5.4. Em caso de vagas ociosas, serão realizadas chamadas sucessivas até o preenchimento das vagas
disponibilizadas.

Goiânia-GO, 26 de outubro de 2018.

Divino Alves de Sousa
Diretor do ITEGO

2

ANEXO II
QUADRO DE VAGAS – CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

CURSO

C.H.

VAGAS

TURNO

DATA DE
INÍCIO

DATA DE
TÉRMINO

UNIDADE CERTIFICADORA

INFORMÁTICA PARA O
TRABALHO

70

18

NOTURNO

05/11/2018

18/12/2018

ITEGOJCP
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