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CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA 
EDITAL 05/2022 

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE TECNOLOGIA DA CENA 2022-1 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS  
FIC AUXILIAR DE CENOTECNIA; FIC FIGURINISTA; FIC ILUMINADOR 

CÊNICO; E FIC SONOPLASTA: 
 
 

Em síntese, as/os candidata(o)s aos cursos da Escola de Tecnologia da Cena participarão 
das etapas de seleção conforme o cronograma abaixo:  
 

ETAPAS DE SELEÇÃO  

CURSOS DA ESCOLA DE TECNOLOGIA DA CENA 

ETAPAS  QUEM PARTICIPA  FORMA DE SELEÇÃO  PERÍODO 

1ª etapa:  

Questionário On-
line 

Todos(as) os(as) 
candidatos(as) 

O questionário deverá 
ser respondido 
integralmente  pelo(a) 
candidato(a) 

De 09 a 21 de 
fevereiro de 2022 

2ª etapa:  

Entrevista Virtual 

Todos(as) os(as) 
candidatos(as) que 
responderem ao 
questionário (1ª 
etapa) 

Entrevista virtual em 
tempo real, realizada 
através do aplicativo 
Zoom. 

Entre 03 e 30 de 
março de 2022, 
conforme cronograma 
divulgado no site da 
FCS no dia 25/02. 

 

✔ Todas as etapas de seleção dos cursos da Escola de Tecnologia da Cena serão 
realizadas entre os dias 09 de fevereiro e 30 de março de 2022. 
 

✔ Os/As candidato(a)s habilitado(a)s para participarem do processo seletivo dos cursos 
da Escola de Tecnologia da Cena serão avaliado(a)s através de duas etapas:  

- 1ª Etapa: Questionário on-line 
- 2ª Etapa: Entrevista virtual em tempo real  

 

✔ Em função da continuidade do cenário de pandemia do Covid-19, todas as etapas de 
seleção de que trata este edital serão realizadas por meio de formulários e plataformas on-
line, sempre indicados nos documentos publicados no site da Fundação Clóvis Salgado 
(https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/). 

 
✔ As etapas de seleção dos cursos serão conduzidas em ambiente virtual por banca 

examinadora especialmente constituída para este fim, composta por 2 (dois) profissionais 
da área de te, convidados pela FCS e/ou do próprio corpo docente do Cefart.  
 

https://fcs.mg.gov.br/eventos/edital-2022-cursos-cefart/


1a ETAPA – QUESTIONÁRIO ON-LINE: 

✔ Na 1a etapa, o questionário on-line pode ser acessado a partir de quarta-
feira, 09 de fevereiro de 2022, através deste link: 
https://forms.gle/QQZUvtKWPAiiQ4ho8  

 

✔ Caso o questionário não seja respondido até o dia 21 de fevereiro de 2022, as 
18h00, o(a) candidato(a) estará automaticamente desclassificado para a próxima etapa.  

 

2a ETAPA – ENTREVISTA VIRTUAL EM TEMPO REAL:  

✔ As Entrevistas virtuais (2a etapa) serão realizadas entre os dias 03 e 30 de março de 
2022, com horário individual agendado entre segunda e sexta-feira nos turnos da manhã ou 
da tarde, através do aplicativo Zoom.  
✔ O link da entrevista e o cronograma com os dias e horários para cada candidata(o) 

serão disponibilizados no site da FCS no dia 25 de fevereiro de 2022. 
✔ Para as Entrevistas em tempo real, as/os candidata(o)s deverão apresentar-se com 

pelo menos 05 minutos de antecedência.  Elas terão duração máxima de até 20 (vinte) 
minutos. 
✔ Qualquer falha eletrônica ou de conexão que comprometa o envio de documentos, a 

participação em qualquer etapa ou a realização de qualquer procedimento da seleção 
prevista neste edital é de inteira responsabilidade da(o) candidata(o), salvo hipótese de 
falha no sistema, devidamente atestada pela FCS.  
✔ Não será permitida a troca de dia ou horário das entrevistas previamente agendadas 

para a/o candidata(o). O não-comparecimento ou atraso em qualquer etapa do processo 
seletivo implica em desclassificação imediata da(o) candidata(o), salvo nos casos em que /o 
candidato(a) comprovar:  

a) tentativas de ingresso na videoconferência e constatação de problemas 
técnicos e de conexão na ocasião; ou  

b) estar vivenciando o período de isolamento social compulsório por suspeita 
ou confirmação de contágio por Covid-19, devidamente comprovado por 
atestado médico e/ou resultado do exame positivo, e com data compatível 
com o período recomendado de quarentena.  

✔ A/O candidata(o) que se enquadre em qualquer dessas situações deverá encaminhar 
solicitação de reagendamento da entrevista/prova prática para a Comissão Organizadora 
deste processo seletivo através do e mail cefart@fcs.mg.gov.br, em até 48 (quarenta e oito) 
horas contados a partir do dia/horário previamente agendados para sua participação na 
seleção.  
✔ Nos casos em que a/o candidata(o) enfrentar problemas técnicos e de conexão no 

momento de realização de sua entrevista e encaminhar e-mail solicitando seu 
reagendamento, seu pedido estará sujeito à análise para confirmação da tentativa de acesso 
da(o) candidata(o) e também à existência de disponibilidade de novos dias/horários da 
banca examinadora para este fim.  
✔ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: na 1ª Etapa (Questionário on-line) o critério de avaliação 

será a resposta a todos os itens do instrumento, de forma que toda(os) as/os candidata(o)s 
que responderem ao questionário serão conduzida(o)s para a 2ª etapa. Esta etapa tem 
caráter eliminatório. Na 2ª Etapa (Entrevistas), serão distribuídos um total de 100 (cem) 

https://forms.gle/QQZUvtKWPAiiQ4ho8


pontos, a partir dos seguintes critérios de avaliação: 
 

Competência/Habilidades  Pontuação 

Coerência entre a inscrição apresentada e explanação relativa 
ao curso escolhido  

30 

Disponibilidade de horário  40 

Inclinação à pesquisa  10 

Objetividade na arguição e desenvolvimento argumentativo  20 

 
✔ A CLASSIFICAÇÃO FINAL obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos 

obtidos por cada candidato(a) na 2ª etapa (Entrevista).  
 


