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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

FCS FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Gerência de Ensino

Processo SEI nº 2180.01.0001256/2022-36

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

EDITAL 14/2022

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O CURSO LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CÊNICA DA ESCOLA DE TEATRO DO
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA – CEFART, DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, PARA INGRESSO NO 2º

SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2022.

 

A Presidente da Fundação Clóvis Salgado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, faz saber aos interessados que estarão
abertas de 20 a 28 de junho de 2022 as inscrições para o processo sele�vo de candidato(a)s para o preenchimento de vagas no curso
Laboratório de Inves�gação Cênica da Escola de Teatro, com ingresso no 2o semestre do ano le�vo de 2022. A inscrição, bem como a
divulgação das etapas de seleção e seus resultados serão realizados exclusivamente por meio eletrônico através do site da Fundação
Clóvis Salgado (www.fcs.mg.gov.br) e dos links nele disponibilizados.

 

1. DO CURSO DA ESCOLA DE TEATRO:

 

1.1. CURSO LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CÊNICA/ LABINC:

Obje�vos do curso: ofertar a atrizes e atores profissionais o aprofundamento de seus conhecimentos teóricos e prá�cos.
Através de disciplinas ligadas às áreas de expressão corporal, expressão vocal, atuação e dramaturgia (textual e cênica), o Curso
Laboratório de Inves�gação Cênica Digital visa criar um espaço de pesquisa e descobertas, no que diz respeito às dimensões
técnicas e esté�cas, para o o�cio de atrizes e atores contemporâneos.

Modalidade de ensino: presencial.

Quan�dade de vagas: 20 (vinte) vagas.

Duração: 1 (um) semestre para integralização do curso.

Carga horária semanal: 08 (oito) horas.

Dia e horário das aulas no ano le�vo de 2021: terças e quintas-feiras, de 14h00 às 17h40. Eventualmente aos sábados poderão
ocorrer aulas para compensação de carga horária.

Local: presencialmente nas dependências do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica/Cefart. E eventualmente virtualmente
na plataforma Cefart Virtual (h�ps://cefartvirtual.aix.com.br).

Pré-requisitos: a) ter idade a par�r de 18 anos, completos até o ato da matrícula; b) ser atriz ou ator com formação concluída
e/ou profissional comprovada; e c) ter interesse em aprofundar seus conhecimentos e pesquisas ar�s�cas.

Inves�mento: Gratuito. Qualquer material para u�lização em a�vidades escolares deve ser adquirido ou custeado pela(o)
estudante, garan�ndo a execução das propostas didá�co-pedagógicas curriculares e extracurriculares do curso.

 

2.  DAS INSCRIÇÕES:

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 21 de junho a 11 de julho de 2022

FICHA DE INSCRIÇÃO:
A ficha de inscrição deverá ser preenchida até às 18h00h do dia 11 de junlo de 2022, exclusivamente
por plataforma on-line, com o link disponível no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br), não sendo aceitos o
comparecimento à Secretaria do Cefart ou envio de formulário de inscrição pelos Correios.  

2.1. Não será cobrada qualquer taxa para a efe�vação da inscrição da(o)s candidata(o)s.

http://www.fcs.mg.gov.br/
https://cefartvirtual.aix.com.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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2.2. A inscrição e a matrícula da(o) candidata(o) só serão validadas com a confirmação do preenchimento de todos os dados e
entrega de todos os documentos solicitados nos formulários próprios para estes procedimentos.

2.3. As/os candidata(o)s habilitada(o)s serão informada(o)s em listagem a ser disponibilizada no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no
dia 13 de julho de 2022, a par�r das 18h00; e convocada(o)s para as etapas de seleção subsequentes.

2.4. Caberá Recurso referente à lista publicada de Inscrições Habilitadas, a ser enviada pelo(a) candidato(a) em até 24 (vinte e quatro)
horas após a data de publicação, devendo ser enviado e-mail com o ques�onamento entre os dias 13 e 14 de julho de 2022, para o
endereço de e-mail selecaocefart@palaciodasartes.com.br .

2.5. Todos os inscritos ficam cientes de que as informações fornecidas no ato de inscrição poderão ser u�lizadas pela Fundação Clóvis
Salgado, para esse fim, conforme autorizado pelos ar�gos 7°, 11, 23 a 26, da Lei n. 13.709/2018.

2.6. Haverá Plantões Tira-dúvidas dos Candidatos durante o período de inscrição com a presença da Comissão organizadora deste
processo sele�vo, com datas e horários a serem divulgados no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br).

 

3. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:

3.1. Todas as etapas de seleção do curso LABINC da Escola de Teatro serão realizadas entre os dias 15 de julho e 29 de agosto de
2022. Após a confirmação da inscrição do(a) candidato(a), seguem-se as etapas de seleção para todos os cursos, conforme
detalhamento apresentado a seguir.

3.2. As etapas de seleção do curso serão conduzidas intercalando etapas virtuais e presenciais, por banca examinadora
especialmente cons�tuída para este fim, composta por até 4 (quatro) profissionais da área de teatro, convidados pela FCS e/ou do
próprio corpo docente do Cefart. O cronograma das etapas de seleção para o curso estará divulgado a par�r das 18h00 do dia 15 de
julho de 2022 no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br).

3.3. A seleção da(o)s candidata(o)s para o curso Laboratório de Inves�gação Cênica consis�rá em duas etapas, cada uma delas com
avaliação em 100 (cem) pontos:

- 1ª Etapa: Análise de Currículo e Carta de Interesse (virtual);

- 2ª Etapa: Entrevista virtual (presencial).

3.3.1. Na 1ª etapa, o currículo e a carta de interesse deverão ser enviados pela(o)s candidata(o)s concomitantemente através de
formulário on-line, em link próprio a ser divulgado no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br), no dia 15 de julho de 2022, com término
do prazo  no dia 31 de julho de 2022.

3.3.2. Na 2ª Etapa, a Entrevista será realizada presencialmente, no período entre os dias 09 a 19 de agosto de 2022, nas
dependências do Cefart. As indicações das salas, dias e horários de cada candidata(o) selecionada(o) para esta etapa serão
disponibilizados no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no dia 08 de agosto de 2022. 

3.4. Em síntese, as/os candidata(o)s ao curso Laboratório de Inves�gação Cênica Digital realizarão as etapas de seleção conforme o
cronograma abaixo:

ETAPAS DE SELEÇÃO

CURSO LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CÊNICA

ETAPAS QUEM PARTICIPA FORMA DE SELEÇÃO PERÍODO

1ª etapa:

Análise de Currículo e Carta de Interesse
(virtual)

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

Pontuação das
experiências e do
interesse da(o)
candidato(a)

Entre 15 e 31 de julho de
2022, conforme
cronograma a ser
divulgado no site da FCS
no dia 15/07.

 

2ª etapa:

Entrevista presencial

As/Os 40 primeira(o)s
candidata(o)s
selecionada(o)s na 1ª etapa
(ordem descrente de
classificação)

Entrevista presencial,
realizada nas
dependências do Cefart.

Entre 09 e 19 de
agosto de 2022, conforme
cronograma a ser
divulgado no site da FCS
no dia 08/08.

 

3.5.  Na 1ª  Etapa - para a Análise de Currículo, a banca pontuará a formação e a prá�ca ar�s�ca da(os) candidata(o)s, distribuindo
até 25 (vinte e cinco) pontos para cursos, oficinas e workshops na área teatral (2,5 pontos por curso), e 25 (vinte e cinco) pontos por
trabalhos ar�s�cos na área teatral (2,5 pontos por trabalho ar�s�co).

3.6. Na Carta de Interesse, as/os candidata(o)s devem manifestar seu desejo e suas mo�vações em fazerem parte do curso
Laboratório de Inves�gação Cênica, bem como argumentar de que modo a par�cipação neste curso pode contribuir com sua
formação e trajetória ar�s�ca. Na Análise da Carta de Interesse pela banca, serão distribuídos outros 50 (cinquenta) pontos,
divididos da seguinte forma: 20 (vinte) pontos para a elaboração da jus�fica�va; e 30 (trinta) pontos para a ar�culação entre a
jus�fica�va e a argumentação de como o curso contribuirá ́para sua trajetória.

http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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3.7. Serão selecionada(o)s para a Entrevista da 2ª etapa as/os candidata(o)s que ob�verem as 30 (trinta) maiores notas na 1ª etapa
de análise de currículo e carta de interesse, obedecendo-se a ordem decrescente de classificação.

3.8. Na Entrevista (2ª etapa) serão avaliados pela banca examinadora o interesse, ap�dão e disponibilidade da(o)s candidata(o)s para
a formação no curso em questão, sendo distribuídos um total de 100 (cem) pontos, obedecendo aos seguintes critérios de avaliação:

Competência/Habilidades Pontuação

Coerência entre a inscrição apresentada e explanação rela�va ao curso escolhido 50

Propriedade na compreensão do Oficio da atuação 30

Organização e coerência na comunicação 10

Disponibilidade para realização de prá�ca em aulas presenciais 10

 

3.9. As entrevistas terão duração máxima de 15 (quinze) minutos para cada candidata(o) e para par�ciparem delas as/os
candidata(o)s deverão apresentar-se com pelo menos 05 minutos de antecedência. 

3.10. Caso o/a candidato(a) não apresente o documento oficial com foto quando solicitado nas etapas, não poderá realizar o exame
de seleção. 

3.11. Qualquer falha eletrônica ou de conexão que comprometa o envio de documentos, a par�cipação 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.

3.12. 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 selecaocefart@palaciodasartes.com.br, em até 24 (vinte e quatro) horas contados a par�r do dia/horário previamente
agendados para sua par�cipação na seleção.

 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:

4.1.A classificação final no curso obedecerá a ordem decrescente do somatório dos pontos ob�dos por cada candidato(a) na 1ª e
2ª etapas. Serão classificada(o)s para 2ª etapa um total de 30 candidata(o)s, com base no somatório da nota ob�da na 1ª etapa.

4.2. Na hipótese de igualdade de nota entre os/as concorrentes ao curso, serão aplicados critérios de desempate, tendo preferência,
sucessivamente, o/a candidato(a) que �ver:

Maior pontuação no Item Coerência entre a inscrição apresentada e explanação rela�va ao curso escolhido;

Maior pontuação no Item Propriedade na compreensão do o�cio de atuação;

Maior pontuação no Item Organização e coerência na comunicação; 

Disponibilidade para realização de prá�ca por meio virtual.

Maior idade, sendo considerada, para esse fim, a data de divulgação do cronograma da seleção (15 de julho de 2022).

4.2.1. Persis�ndo o empate, será considerado o sorteio na presença de dois funcionários do CEFART/Fundação Clóvis Salgado,
com registro em ata do resultado do sorteio.

 

 

5. DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA(O)S:

5.1. Será eliminado a/o candidata(o) que:

Ob�ver nota inferior a 60% (sessenta) dos pontos distribuídos em qualquer das etapas de seleção;

Não encaminhar todos os documentos solicitados nos atos de inscrição e de matrícula;

Deixar de par�cipar de qualquer etapa de seleção;

Usar de meios fraudulentos ou de comportamento inadequado (desacato aos integrantes da equipe organizadora e banca
avaliadora, estar embriagado, não ligar a câmera, dentre outros), na inscrição ou durante a realização das etapas de seleção;

Não apresentar seu documento de iden�ficação com foto quando solicitado em qualquer das etapas de seleção.

 

6. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO:
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6.1. Os Resultados Preliminares contendo a relação da(o)s candidata(o)s aprovada(o)s serão divulgados no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br) no dia 24 de agosto de 2022, a par�r das 18h00. Os resultados não serão divulgados por telefone.

6.2. Incumbirá à/ao candidata(o) acompanhar as divulgações de resultados e demais informações na página oficial do processo
sele�vo no site da FCS durante todo o período de sua realização, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda da par�cipação,
de prazos e realização dos procedimentos previstos neste edital.

6.3. No sen�do de buscar tornar públicos os processos de seleção, as entrevistas virtuais serão gravadas, a fim de permi�r eventuais
recursos pela(o)s demais candidata(o)s ou pela(o) própria(o) interessada(o), visando conferir maior transparência ao processo.

6.4. Caberá Recurso escrito em relação às etapas de seleção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a par�r da divulgação do
resultado preliminar no dia 24 de agosto de 2022, direcionado à Diretoria do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica, pelo e-mail
selecaocefart@palaciodasartes.com.br. Os recursos deverão ser encaminhados entre os dias 24 e 25 de agosto de 2022.

6.5. Os resultados das análises dos recursos interpostos ao Resultado Preliminar serão publicados no dia 26 de agosto de 2022 no
site da FCS.

6.6. Os Resultados Finais contendo a relação da(o)s candidata(o)s após resultado dos recursos serão divulgados no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br) no dia 29 de agosto de 2022, a par�r das 18h00.

 

7. DA MATRÍCULA:

7.1. As matrículas serão realizadas no período de 30 de agosto a 02 de setembro de 2022, exclusivamente por plataforma on-line,
através de link que será enviado por e-mail aos candidata(o)s aprovada(o)s, não sendo aceitos o comparecimento à Secretaria do
Cefart ou envio de documentos pelos Correios.

7.2. Síntese das informações e documentos necessários para a realização da matrícula:

PERÍODO DE MATRÍCULA: De 30 de agosto a 02 de setembro de 2022 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:

. Ficha de matrícula preenchida pela(o) candidata(o) ou seu/sua representante legal, se
menor de 18 anos.

. Foto recente (3x4);

. Carteira de Iden�dade;

. CPF da(o) candidata(o), ou da(o) responsável se menor de idade;

. Comprovante de quitação das obrigações eleitorais, no caso de maiores de 18 anos;

. Cer�ficado comprobatório da situação militar, no caso de maiores de 18 anos do sexo
masculino;

. Comprovante de endereço;

 

. Declaração de auten�cidade da documentação (de próprio punho, conforme modelo a ser
disponibilizado).

. Declaração de Aceite do Termo de Anuência preenchido pela(o) candidata(o) - ou seu/sua
responsável legal, se menor (conforme modelo a ser disponibilizado).

. Termo de Livre Consen�mento para Tratamento de Dados Pessoais - Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais/ LGPD, exclusivo para candidata(o)s menores de 18 anos, a serem
preenchidos por seus responsáveis legais (conforme modelo a ser disponibilizado).

* Os termos serão disponibilizados oportunamente pelo site da FCS e por e-mail.

 

7.3. Como medida temporária de prevenção, enfrentamento e con�ngenciamento da epidemia causada pelo Coronavírus (Covid-19),
a apresentação obrigatória dos documentos da(o)s candidata(o)s selecionados, conforme a relação a ser apresentada na mesma data
do Resultado Final, será exclusivamente virtual. Posteriormente, será necessária a realização de auten�cação dos documentos por
funcionário(a) da Secretaria Escolar do Cefart, que acontecerá em dia e horário agendados e informados por e-mail, de forma que
o(a) candidato(a) deverá comparecer presencialmente no CEFART/Palácio das Artes para apresentar os originais dos documentos.

7.4. Quaisquer informações inverídicas ou inexatas prestadas pela(o) candidata(o) ou por seu representante legal, ou a não-
comprovação dentro do prazo es�pulado, implicará a perda do direito à vaga.

7.5. Todas as demais instruções para a matrícula on-line serão publicadas no mesmo dia do Resultado Final, 29 de agosto de 2022, no
site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) e enviadas para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição a cada um(a) do(a)s candidato(a)s
aprovado(a)s.

7.6. A Direção e Gerência de Ensino reservam-se o direito de cancelar a oferta da turma para 2022-2 caso o número total de alunos
matriculados seja inferior a 5 (cinco) pessoas. Nestes casos, os/as estudantes matriculado(a)s poderão aguardar o próximo semestre
le�vo em que a nova turma for confirmada e terão suas respec�vas vagas garan�das.

 

8. DO INÍCIO DAS AULAS:

http://www.fcs.mg.gov.br/
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8.1. As aulas dos cursos da Escola de Teatro do Cefart terão início no dia 12 de setembro de 2022.

8.2. As/Os candidata(o)s aprovada(o)s, logo após a realização da matrícula, deverão iniciar a par�cipação nas a�vidades regulares do
Cefart/FCS.

 

9. DA MODALIDADE DE ENSINO:

9.1. O curso Laboratório de Inves�gação Cênica será ofertado na modalidade presencial. Em casos de mudança das orientações às
ins�tuições de ensino realizadas pelas autoridades competentes em função da pandemia do Covid-19, a modalidade de ensino aqui
estabelecida poderá sofrer adequações ou alterações. 

9.2. As aulas e demais a�vidades presenciais serão realizadas nas dependências do Centro de Formação Ar�s�ca e
Tecnológica. Todas as a�vidades presenciais serão realizadas respeitando-se as medidas sanitárias vigentes no momento, a par�r de
Protocolos de Funcionamento regularmente atualizados pelo Cefart e pela FCS. Os protocolos de u�lização dos espaços �sicos são
construídos com base nas normas de segurança sanitária, leis e regulamentos adotados pelo Estado de Minas Gerais e Prefeitura de
Belo Horizonte, respeitando-se o número máximo de pessoas nas salas de aula e salas administra�vas. Medidas técnicas e sanitárias
tem sido adotadas para manter a higienização local e a segurança de estudantes e funcionários.

9.3. Todas as a�vidades pedagógicas (remotas e presenciais) serão registradas no sistema eletrônico WebGiz
(h�ps://webgiz.aix.com.br/cefart/), incluindo o lançamento de conteúdos das aulas, notas e frequências. Eventualmente, os cursos
presenciais poderão u�lizar também, como plataforma complementar, também o Cefart Virtual (h�ps://cefartvirtual.aix.com.br/). Os
dois sistemas on-line u�lizados conjuntamente nos cursos tanto de modalidade presencial quanto remota garantem o acesso ao
conteúdo, a transparência das informações e o contato con�nuo entre estudantes e professore(a)s.

9.4. É de responsabilidade da(o) estudante dispor dos equipamentos e da conexão necessários para acesso e par�cipação nas aulas
remotas.

9.5. Eventualmente, os cursos de modalidade presencial poderão u�lizar-se da metodologia e plataforma de ensino remoto do
Cefart, assim como os cursos da modalidade remota poderão programar a�vidades presenciais pontuais, sempre de forma
complementar e sem prejuízo de aprendizado àqueles estudantes que não �verem condições de aderir a estas prá�cas.

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1. O Cefart reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, caso não haja candidata(o)s classificada(o)s, de
acordo com os requisitos exigidos.

10.2. A vaga ficará à disposição da(o)s candidata(o)s aprovada(o)s até a data-limite para a efe�vação da matrícula (02 de setembro de
2022). Caso a/o candidata(o) não efetue a matrícula no período estabelecido, os excedentes serão convocados, por ordem de
classificação. Excedente é a/o candidata(o) aprovada(o), mas não classificada(o) dentro do número de vagas oferecidas. A/O
candidata(o) excedente só será convocada(o) em caso de desistência de algum(a) candidato(a) classificado(a); ou da existência de
vagas remanescentes no processo de renovação de matrículas da(o)s estudantes veterana(o)s, respeitando-se a ordem decrescente
de classificação.

10.3. As/Os candidata(o)s aprovada(o)s, durante todo o período de permanência nos cursos da Escola de Teatro, se submeterão a um
processo de avaliação ao longo do semestre le�vo que indicará, com base nas normas estabelecidas no Regimento Escolar do Cefart,
se o(a) candidato(a) poderá renovar a sua matrícula ou se será desligado.

10.4. Fica resguardada a possibilidade de readequação da programação dos cursos, bem como dos prazos previstos para sua
realização, em virtude de situações de naturezas adversas ou imprevisíveis com as quais possa se deparar a Fundação ofertante.

10.5. Em virtude da emergência sanitária provocada pela Covid-19, a FCS poderá adotar medidas necessárias à preservação da saúde
e da vida dos servidores do Cefart e da(o)s estudantes, inclusive optando pela realização de aulas virtuais, ficando as/os
candidata(o)s cientes de que deverão possuir meios necessários para acesso à internet (equipamentos e conexão).

10.6. As comunicações oficiais do Cefart aos estudantes são realizadas através do e-mail cadastrado no ato da inscrição, razão pela
qual deve-se manter o cadastro sempre atualizado na Secretaria Escolar para o endereço de e-mail a�vo da(o) estudante.

10.7. A/O candidata(o) aprovada(o) e matriculada(o) nos cursos do Cefart estará sujeita(o) à realização de eventuais a�vidades fora
de Belo Horizonte, ficando a Fundação, desde já, autorizada a incluir viagens da(o)s estudantes na programação de suas a�vidades
didá�cas e culturais. Para as/os estudantes menores de idade, será feita consulta e solicitação de autorização aos seus/suas
responsáveis legais.

10.8. A/O interessada(o), ao efetuar a sua inscrição para o processo de seleção, bem como a matrícula para o curso em que for
aprovado, cede à Fundação, em caráter defini�vo e irrevogável, todos os direitos autorais, direitos conexos, direitos de imagem e
outros direitos inerentes à u�lização do resultado das a�vidades didá�cas, acadêmicas e ar�s�cas por ele executadas durante o
curso, com intuito promocional e ins�tucional da Fundação, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme determina a Lei n.
9.610/98, art. 49, III.

10.9. A Fundação, livre de quaisquer ônus, poderá u�lizar-se do nome e imagem da(o) estudante para fins de divulgação das
a�vidades didá�cas e ins�tucionais, podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los, nos termos da lei, pelos meios de
comunicação, públicos ou privados.

10.10. As/Os interessada(o)s autorizam o tratamento de seus dados, para os obje�vos específicos do presente edital, ficando a
Fundação Clóvis Salgado legi�mada a fazê-lo, com base no disposto pelos ar�gos 7o, 11, 23 a 26 da Lei n° 13.709/2020-LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados). 

https://webgiz.aix.com.br/cefart/
https://cefartvirtual.aix.com.br/
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10.11. Se aprovada(o), a/o candidata(o) matriculada(o) estará sujeita(o) ao Regimento Escolar do Centro de Formação Ar�s�ca e
Tecnológica – Cefart, da Fundação Clóvis Salgado.

10.12. A divulgação deste edital e de todas as etapas do processo sele�vo será feita exclusivamente pelo site da Fundação Clóvis
Salgado - FCS (www.fcs.mg.gov.br). Os resultados não serão divulgados por telefone.

10.13. O Cefart não se responsabiliza por mensagens eletrônicas enviadas a(o)s candidata(o)s e que se tornam sem efeito pela ação
de lixos eletrônicos, caixas de spam, limites de armazenamento e demais problemas de acesso sob responsabilidade da(o)
candidata(o) ou seu responsável legal.

10.14. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Presidência da Fundação Clóvis Salgado.

 

 

11. INFORMAÇÕES GERAIS E CRONOGRAMA:

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

INSCRIÇÕES De 21 de junho a 11 de julho de 2022

INSCRIÇÕES HABILITADAS 13 de julho de 2022, a par�r das 18h, no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br)

RECURSO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES HABILITADAS De 13 a 14 de julho de 2022, às 18h, pelo e-
mail selecaocefart@palaciodasartes.com.br

RESULTADO DOS RECURSOS ÀS INSCRIÇÕES HABILITADAS 15 de julho de 2022

PUBLICAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 15 de julho de 2022, a par�r das 18h, no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br)

PERÍODO DA 1a ETAPA DE SELEÇÃO De 15 a 31 de julho de 2022 

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS/PROVAS
PRÁTICAS DO(A)S CANDIDATO(A)S 08 de agosto de 2022

PERÍODO DA 2a ETAPA DE SELEÇÃO De 09 a 19 de agosto de 2022

RESULTADO PRELIMINAR 24 de agosto de 2022, a par�r das 18h, no site  da FCS
(www.fcs.mg.gov.br) 

RECURSO REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR De 24 a 25 de agosto de 2022, pelo e-
mail selecaocefart@palaciodasartes.com.br

RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR 26 de agosto de 2022

RESULTADO FINAL 29 de agosto de 2022, a par�r das 18h, no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br) 

M AT R Í C U L A
De 30 de agosto a 02 de setembro de 2022

Plantão de Atendimento entre os dias 31/08 e 02/09/22.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO E WHATSAPP

Das 09h às 17h:

(31) 99400-1347

(31) 99400-1341

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA Serão informados por e-mail aos candidatos aprovados em
seguida ao Resultado Final.

INÍCIO DAS AULAS 12 de setembro de 2022

 

11.1. Todas as divulgações e publicações das etapas previstas neste Cronograma do Processo Sele�vo serão realizadas no site da
Fundação Clóvis Salgado (<www.fcs.mg.gov.br>), a par�r das 18h00.

 

http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
mailto:selecaocefart@palaciodasartes.com.br
http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
mailto:selecaocefart@palaciodasartes.com.br
http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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Documento assinado eletronicamente por Marta Guerra, Diretor(a), em 21/06/2022, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Denise Parreiras Oliveira, Presidente(a), em 21/06/2022, às 17:08, 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 48373454 e o código CRC 08298876.
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