
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2017 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
A CEGECON faz saber que realizará nos termos da CLT, Processo Seletivo Simplificado para contratação e formação de                  
cadastro reserva, com vistas à contratação de profissionais, objetivando atender às necessidades do CEGECON, para os cargos                 
vide quadro de vagas, por prazo indeterminado. 
 
As vagas em questão são para lotação  no  ITEGO em Artes Basileu França,  Goiânia-GO  e o COTEC ITUMBIARA. - 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A Contratação dos profissionais dar-se-á de acordo com as necessidades do CEGECON, a partir da homologação do                  

resultado final publicado no endereço eletrônico www.cegecon.org.br. 
1.2 Todas as informações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo presente Edital serão               

divulgadas no endereço eletrônico www.cegecon.org.br, não se responsabilizando este por outras informações. 
1.3 Antes de efetuar a inscrição presencial deste Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá conhecer o Edital, as                  
instruções e normas nele contidas, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado,                  
INCLUSIVE OS ANEXOS I, II e III deste edital. 
1.4. Compreende-se como processo de seleção e suas etapas: inscrição, ANÁLISE CURRICULAR de caráter              
eliminatório/classificatório, ENTREVISTA E/OU DINÂMICA DE GRUPO de caráter classificatório e APRESENTAÇÃO DE            
DOCUMENTOS de caráter eliminatório nos termos deste Edital. 
 
Passa -se a ler : 
 
1.4. Compreende-se como processo de seleção e suas etapas: inscrição, ANÁLISE CURRICULAR de caráter              
eliminatório/classificatório, para os cargos que exigem prova e/ou aula de caráter eliminatório , ENTREVISTA E/OU               
DINÂMICA DE GRUPO de caráter classificatório, e APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS de caráter eliminatório nos termos               
deste Edital. 
 
 
ANEXO I – DOS CARGOS, ACRESCENTAM-SE OS SEGUINTES ITENS 
 

 
ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA 
Cód. Cargo Área Formação Exigida CH 

Cad. 
Reserva 

Remuneração 

220 Inspetor de Turno Gestão Ensino Médio Completo 44 02 R$ 1251,75 
 
COTEC – ITUMBIARA 
Cód. Cargo Área Formação Exigida CH 

Cad. 
Reserva 

Remuneração 

230 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 01 R$ 12,11 
231 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 01 R$ 12,11 
232 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 01 R$ 12,11 
233 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 01 R$ 12,11 
234 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 01 R$ 12,11 

 
 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES E COMPONENTE CURRICULAR 
 

 
ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA 
Cód. Cargo Atribuições Componente Curricular 

220 Inspetor de Turno 
Organizar horários de entrada e saída; - Atendimento aos alunos; - 

atender chamados da coordenação e professores; - auxiliar os 
Conhecimento em Informática 
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professores na troca dos períodos, entre outras atividades 
correlatas. 

 
 
 
COTEC – ITUMBIARA 
Cód. Cargo Formação Exigida Componente Curricular 

230 
Professor Música – 

Viola Sinfônica 
Atribuições: Ministrar aulas nos cursos de Habilitação Técnica e de 

Formação Inicial e Continuada 

– Ministrar aulas de Viola     
Sinfônica; – Música de Câmara e      
Prática de Conjunto; prestar    
monitoria para grupos  
sinfônicos. 

231 
Professor Música – 

Contrabaixo Acústico 
Atribuições: Ministrar aulas nos cursos de Habilitação Técnica e de 

Formação Inicial e Continuada 

– Ministrar aulas de Contrabaixo     
Acústico; – Música de Câmara e      
Prática de Conjunto; prestar    
monitoria para grupos  
sinfônicos. 

232 
Professor Música – 
Piano Correpetição 

Atribuições: Ministrar aulas nos cursos de Habilitação Técnica e de 
Formação Inicial e Continuada 

– Correpetição de   
nstrumentistas e cantores; -   

Correpetição de Coral Infantil; -     
Música de Câmara. 

233 
Professor Música – 
Flauta Transversal/ 

Clarineta 

Atribuições: Ministrar aulas nos cursos de Habilitação Técnica e de 
Formação Inicial e Continuada 

– Ministrar aulas de Flauta     
transversal e Clarineta; – Música    
de Câmara e Prática de    
Conjunto; prestar monitoria para    
grupos sinfônicos. 

234 
Professor Música – 

Musicalização Infantil 
Atribuições: Ministrar aulas nos cursos de Habilitação Técnica e de 

Formação Inicial e Continuada 
– Ministrar aulas de    

Musicalização Infantil 

 
 
 

 
ANEXO III – DA ENTREVISTA 
 

 
ITEGO EM ARTES BASILEU FRANÇA 
Cód. Cargo Modalidade/Tema 
220 Inspetor de Turno Prova de Conhecimento em Informática / Entrevista 

 
 
 
COTEC – ITUMBIARA 
Cód. Cargo Modalidade/ Tema 

230 
Professor Música – 

Viola Sinfônica 

Tema 1: O ensino coletivo dos instrumentos de corda: reflexão e prática. 
Tema 2: O ensino coletivo de Viola Sinfônica para crianças: análise de Métodos e Dinâmicas. 
Tema 3: O ensino coletivo de Viola Sinfônica de Instrumento Musicalizador para crianças de 07 a 10 
anos. 

Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias; 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista apresentada pela banca 
examinadora. 
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231 
Professor Música – 

Contrabaixo Acústico 

Tema 1: Fundamentos de psicomotricidade com base para o ensino coletivo de contrabaixo. 
Tema 2: O ensino coletivo dos instrumentos de corda: reflexão e prática. 
Tema 3: O ensino coletivo de Contrabaixo para crianças: Análise de Métodos e Dinâmicas. 

Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias; 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista apresentada pela banca 
examinadora. 

 

232 
Professor Música – 
Piano Correpetição 

Tema 1: Formação do pianista colaborador – Aspectos técnicos e metodológicos; 
Tema 2: A importância do pianista correpetidor perante o solista; 
Tema 3: A importância da preparação e do papel do pianista para execução musical. 

Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias; 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista apresentada pela banca 
examinadora. 

 

233 
Professor Música – 
Flauta Transversal/ 

Clarineta 

Tema1: O ensino coletivo de flauta transversal para crianças: análise de métodos e dinâmicas; 
Tema 2: Métodos para a iniciação de crianças à clarineta: técnica e leitura; 
Tema 3:A inserção do aluno de flauta transversal de nível avançado em grandes grupos como banda 
e orquestra: crescimento individual e profissional. 

Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias; 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula. 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista apresentada pela banca 
examinadora. 
 

234 
Professor Música – 

Musicalização Infantil 

Tema1: Canto Coral como parte da musicalização para crianças de 07 a 14 anos; 
Tema 2: Métodos Ativos: possibilidades e aplicação para crianças de 07 a 14 anos; 
Tema 3: O uso de sinos, flauta doce e percussão como prática de musicalização. 

Aula expositiva de 20 minutos com plano de aula impresso em 03 vias; 
O candidato deverá escolher apenas um dos temas para sua aula; 
Executar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista apresentada pela banca 
examinadora. 

 

 
 

Goiânia/GO, 23 de novembro de 2017. 
 
 

 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
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