EDITAL n.º 018/2018 - ITEGOGAC

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
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a oferta de 60 (sessenta) vagas
para curso de extensão por meio do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do
Couto – ITEGO/GAC, localizado na Rua Aeroporto, s/n, Bairro João Francisco, no município de Goiás
– GO.
INSCRIÇÕES
1.

As inscrições serão realizadas na secretaria do ITEGO Goiandira Ayres do Couto, endereço
Rua Aeroporto, s/n, Bairro João Francisco, em dias úteis, das 07h30 às 21h30, no período
compreendido entre 05/10/2018 a 15/10/2018

2. As matrículas serão realizadas por ordem de chegada até o preenchimento do número de
vagas disponibilizadas por curso.

2.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

No ato da matrícula deverão ser entregues:
a) Cópia do RG
b) Cópia do CPF
c) Cópia do Comprovante de endereço
3.

CERTIFICAÇÃO

O concluinte que alcançar o mínimo de 75% da carga horária do curso conforme Anexo I estará
Apto no Curso de Extensão e receberá certificado de participação a ser expedido e registrado
pelo ITEGO/GAC, de acordo com a legislação da educação profissional e as normas do
regulamento dos cursos de extensão do Centro de Gestão em Educação Continuada.

Rua Aeroporto S/N - GO Bairro João Francisco CEP - 76.600-000
Fones: (62) 3371-4577
www.sed.go.gov.br / itego-goias@sed.go.gov.br

1. O plano de curso de extensão será distribuído aos participantes para fins de orientação
pedagógica.
4.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1. O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto reserva-se o direito
de não iniciar turma sem o número mínimo de 70% (setenta por cento) da quantidade de vagas
ofertadas.
2. É imprescindível a participação do aluno na aula inaugural. O aluno que não comparecer
poderá ter sua matrícula cancelada e substituída pelo cadastro de reserva.
3. As datas de início e término das turmas podem sofrer alterações que serão comunicadas
aos alunos em tempo hábil.
4.

As dúvidas referentes a este Edital podem ser sanadas pelo telefone: (62) 99996-4729

Goiás, 05 de outubro de 2018.

Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão do CEGECON
Profº Juliano de Castro Silvestre
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ANEXO I
Curso

C.H. (h)

Previsão de
Início

Previsão de
Término

Dias da
Semana

Turno /

Local

Vagas
Ofertadas

Pré-Requisitos

Horário

19/10/2018

Segundafeira e sextafeira

Matutino/08
h às 12h
Vespertino/
13h às 17h

Itego Goiandira Ayres
do Couto

20

18/10/2018

10/10/2018

Quinta-feira
a quintafeita

Matutino/08
h às 12h
Vespertino/
13h às 17h

Itego Goiandira Ayres
do Couto

20

19/10/2018

26/10/2018

Sexta-feira a
sexta-feira

Matutino/08
h às 12h
Vespertino/
13h às 17h

Itego Goiandira Ayres
do Couto

20

Oficina Indo além das ideias
40

Técnicas de customização de
vestuário

40

Oficina da beleza

40

15/10/2018
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Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão do CEGECON
Profº Juliano de Castro Silvestre
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Estudantes dos cursos
de capacitação e
qualificação ofertados
pelo Itego Goiandira
Ayres do Couto. Idade
acima de 16 anos e que
possuam diferentes
formações escolares.
Alunas de curso de
bordado e crochê da
CEGECONJ e demais
interessados com idade
a partir de 16 anos. Não
se exige pré-requisitos
como grau de
escolarização ou nível
de conhecimento.
O curso destina a
mulheres á partir de 16
anos que tenham
interesse em aprender
sobre cuidados com a
pele e automaquiagem.
Não se exige prérequisitos como grau de
escolarização ou nível
de conhecimento.

