SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GOIANDIRA AYRES DO COUTO

CHAMADA PÚBLICA 10/2020
CHAMADA PÚBLICA PARA CURSOS FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – ITEGO
GOIANDIRA AYRES DO COUTO- CIDADE DE GOIÁS
O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiandira Ayres do Couto - ITEGOGAC, Unidade da Secretaria
de Desenvolvimento e Inovação/Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia, faz saber, pela presente
Chamada Pública, que estarão abertas no período de 13/07/2020 a 06/08/2020, as matrículas destinadas ao
preenchimento 80 (oitenta) vagas para o Curso de Formação Inicial e Continuada em Informática para
Iniciantes e Maquiador, na modalidade semi presencial. O presente certame se regerá de acordo com as
instruções contidas neste Edital, tendo como Unidade Certificadora o Instituto Tecnológico do Estado
Goiandira Ayres do Couto – ITEGOGAC.
1.

DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS

1.1
Os interessados na Chamada Pública, deverão realizar a inscrição on-line no link:
https://cegecon.org.br/form/ , no período de 13/07/2020 a até as 23 horas, horário de Brasília, do 06/08/2020.
1.2
Serão realizadas inscrições, por curso, de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número de vagas para a composição de lista de espera, conforme
quadro abaixo.
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1.3
O aluno deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da inscrição e ter concluído o Ensino
Fundamental;
1.4 Documentos necessários para efetivar a inscrição:
I - Carteira de identidade (original e cópia);
II - CPF (original e cópia);
III - Comprovante de endereço com CEP (original e cópia);
IV- Comprovante de Escolaridade.
1.5 A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá enviada para o e-mail:
secretaria.gac@cegecon.org.br.

2

DA SELEÇÃO

2.1
A seleção consiste na classificação de candidatos, de acordo com o número das vagas ofertadas por
curso, por ordem de inscrição.
2.2
A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera desta Chamada Pública serão divulgadas no site
do CEGECON : www.cegecon.org.br, no dia 07 de agosto de 2020.
2.3
Caso haja desistência por parte de um candidato inscrito, o ITEGO entrará em contato com o primeiro
candidato de lista de espera. Em caso de desistência do primeiro candidato da lista de espera, o ITEGO entrará
em contato com o segundo candidato e assim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas ofertadas.
3

DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1
O estudante inscrito que não comparecer ao início das atividades dos cursos de Formação Inicial e
Continuada deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente do curso, caso contrário terá
sua inscrição cancelada e para seu lugar será chamado o primeiro da lista de espera.
3.2
A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas
pelo Itego Goiandira Ayres do Couto nesta Chamada Pública, das quais o candidato não poderá, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento.
3.3
O Itego Goiandira Ayres do Couto não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada
por motivos alheios à sua responsabilidade.
3.4
É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
3.5
Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas nesta
Chamada Pública ou que contenham informações falsas.
4

DO INÍCIO DAS AULAS
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4.1
As aulas terão início conforme os dias estabelecidos no Item 1.2., sujeito a alteraçõs conforme
as medidas de conteção da dissiminação no novo coronavírus.
5

DOS CURSOS E CERTIFICADOS

5.1
Para concluir com êxito os cursos e receber a certificação de conclusão, expedida e registrada pelo ITEGO
Goiadira Ayres do Couto, devendo o aluno ter frequência de 75% em todos os componentes curriculares para
estar Apto e ser certificado. Todos os alunos devem que participar de eventos como parte de sua formação
profissional (exposições, bazares e feiras), oferecidos pelo ITEGO e/ou em outros locais. As aulas podem
ainda serem ministrada de forma semipresenciais e/ou totalmente a distância pela plataforma EaD, com uso
de outros tecnologias, como por exemplo: WhatsApp, google meat, zoom, e-mail, conforme Resolução
02/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre o Regime Especial de Aulas Não Presenciais no Sistema
Educativo
do
Estado
de
Goiás,
como
medida
preventiva
à
disseminação
do COVID-19.
5.2
É responsabilidade da Unidade Certificadora a emissão e entrega dos certificados.
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CRONOGRAMA

Período
13/07/2020
13/07/2020
a
06/08/2020
07/08/2020
A partir de
10/08/2020

Atividades

LocAl

Publicação Da Chamada
www.cegecon.org.br
Pública
Período de Inscrição

https://cegecon.org.br/form/

Divulgação dos inscritos
www.cegecon.org.br
e lista de espera

Início das aulas

ITEGO Goiandira Ayres do Couto

Goiânia, 13 de julho de 2020.
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