
 
 

EDITAL Nº 006/2017 DE 21  DE NOVEMBRO DE 2017 – ITEGO DE ARTES BASILEU FRANÇA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
ANEXO I – DOS CARGOS 

                                                                                                                           Goiânia/GO, 27 de novembro de 2017. 
Cód. Cargo Área Formação Exigida CH 

Cad. 
Reserva 

Remuneraçã
o 

200 Instrumentário Gestão Ensino Médio Completo 44 2 R$ 1251,75 

201 
Assistente 

Administrativo 
Dança Ensino Médio Completo 44 1 R$1510,08 

202 
Assistente 

Administrativo 
Secretaria Ensino Médio Completo 44 1 R$1510,08 

  203 Inspetor Música Ensino Médio Completo 44 1 R$ 1251,75 

204 Design 
Produção 
Cultural 

Ensino Médio  Completo 44 1 R$ 1510,08 

205 Motorista Gestão Ensino  fundamental Completo –  Categoria  D 44 2 R$ 1340,17 
R$ 1133,97 

206 Montador Música Ensino Médio Completo 44 2 R$ 1510,08 
207 Professor Teatro Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
208 Professor Dança Ensino Médio Completo 20/40 2 R$ 12,11 H/A 
209 Professor Dança Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
210 Professor Dança Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
211 Professor Dança Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
212 Professor Dança Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
213 Professor Música Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
214 Professor Musica Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
215 Professor Musica Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
216 Professor Musica Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
217 Professor Musica Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 

218 Professor 
Artes 

Visuais 
Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 

219 Professor 
Artes 

Visuais 
Ensino Médio Completo 20/40 1 R$ 12,11 H/A 
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