
03/03/2022 19:58 SEI/GOVMG - 42992882 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49502483&infra… 1/3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Clóvis Salgado 

Gerência de Ensino

 

Relatório Análise Recursos 1a. etapa Técnico em Teatro - FCS/GENS                                                                     
                                       

      Belo Horizonte, 03 de março de 2022.

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

EDITAL 04/2022 – ESCOLA DE TEATRO

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES CEFART 2022

 

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS QUANTO AO RESULTADO DA 1ª ETAPA DE SELEÇÃO
DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO

 

 

RECURSO 01 – ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS

Candidata(o) Situação Resultado

Ana Carolina Pereira do Santos

 
CLASSIFICADA DEFERIDO

 

A candidata Ana Carolina Pereira dos Santos, por meio de envio do Recurso n.01 referente ao Resultado
da 1ª etapa de seleção do curso Técnico em Teatro do Cefart, solicitou que seu horário de seleção seja
revisto e corrigido.

Após análise da Coordenação da Escola de Teatro e da Comissão Organizadora do Processo Sele�vo do
Cefart, constatou-se que houve realmente erro na digitação do horário inicialmente publicado na úl�ma
sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 no site da Fundação Clóvis Salgado para a segunda etapa de avaliação
da candidata. Portanto, re�ficando a informação: no dia 07/03 o horário correto para a candidata é
18h32; e no dia 08/03 é as 18h00.

 

 

RECURSO 02 – GABRIELLA OLIVEIRA RODRIGUES

Candidata(o) Situação Resultado
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Gabriella Oliveira Rodrigues

 

CLASSIFICADA DEFERIDO

 

A candidata Gabriela Oliveira Rodrigues, por meio de envio do Recurso n.02 referente Resultado da 1ª
etapa de seleção do curso Técnico em Teatro do Cefart, solicitou que fosse reavaliada sua nota final da
primeira etapa.

Após análise da Coordenação da Escola de Teatro e da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo,
constatou-se que houve realmente um equívoco e que a nota correta referente à primeira etapa é de 100
(cem) pontos. Desta forma, a candidata segue classificada e apta a par�cipar da segunda etapa do
processo sele�vo. As datas da segunda etapa são: dia 07/03 às 21h52; e no dia 08/03 às 18h00.

 

 

RECURSO 03 -  GLAUCUS MIRANDA DE ALMEIDA

Candidata(o) Situação Resultado

Glaucus Miranda de Almeida CLASSIFICAD0 DEFERIDO

 

O candidato Glaucus Miranda de Almeida, por meio de envio do Recurso n.03 referente ao Resultado da
1ª etapa de seleção do curso Técnico em Teatro do Cefart, solicitou que seu horário de seleção seja
revisto e corrigido.

Após análise da Coordenação da Escola de Teatro e da Comissão Organizadora do Processo Sele�vo do
Cefart, constatou-se que houve realmente erro na digitação do horário inicialmente publicado na úl�ma
sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 no site da Fundação Clóvis Salgado para a segunda etapa de avaliação
do candidato. Portanto, re�ficando a informação: no dia 07/03 o horário correto para o candidato é
20h16; e no dia 08/03 é as 18h00.

 

 

 

RECURSO 04 – KELLY CRISTINA ARAÚJO

Candidata(o) Situação Resultado

Kelly Cris�na Araújo CLASSIFICADA INDEFERIDO

 

A candidata Kelly Cris�na Araújo, por meio de envio do Recurso n.04 referente ao Resultado da 1ª etapa
de seleção do curso Técnico em Teatro do Cefart, solicitou a alteração de turno para realização das suas
próximas etapas de seleção.

Conforme previsto no Edital 04/2022 da Escola de Teatro, não é permi�da a troca de dias nem de
horários das bancas do(as) candidatos(as), salvo nas hipóteses definidas no item 3.6, a saber:

“Não será permi�da a troca de dia ou horário das entrevistas previamente agendadas para a/o
candidata(o) nem sua entrada após o início das a�vidades de seleção. O não-comparecimento ou atraso
em qualquer etapa do processo sele�vo implica em desclassificação imediata da(o) candidata(o), salvo
nos casos em que esta(e) es�ver 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 posi�vo, e com data compa�vel com o período recomendado de quarentena. Nesta
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situação, o/a candidata(o) deverá encaminhar solicitação de reagendamento da entrevista/prova prá�ca
para a Comissão Organizadora deste processo sele�vo através do e-mail cefart@fcs.mg.gov.br, em até 48
(quarenta e oito) horas contados a par�r do dia/horário previamente agendados para sua par�cipação
na seleção.”

 

 

RECURSO 05 – MARIA CLARA SILVA SOARES DARMSTADTER  

Candidata(o) Situação Resultado

Maria Clara Silva Soares Darmstadter

 
CLASSIFICADA DEFERIDO

 

A candidata Maria Clara Silva Soares Darmstadter, por meio de envio do Recurso n.05 referente ao da 1ª
etapa de seleção do curso Técnico em Teatro do Cefart, solicitou que fosse reavaliada sua nota final da
primeira etapa.

Após análise da Coordenação da Escola de Teatro e da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo,
constatou-se que houve realmente um equívoco e que a nota correta referente à primeira etapa é de 100
(cem) pontos. Desta forma, a candidata segue classificada e apta a par�cipar da segunda etapa do
processo sele�vo. As datas da sua par�cipação das a�vidades da segunda etapa são: dia 07/03 às 22h00,
e no dia 08/03 às 18h00.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marta Guerra, Diretor(a), em 03/03/2022, às 19:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 42992882
e o código CRC 0F485B8A.
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