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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Clóvis Salgado 

Gerência de Ensino

 

Relatório RESULTADO RECURSOS 1A. ETAPA - FCS/GENS                                                                                                             

      Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2022.

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES CEFART 2023

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS Á PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO

 

 

EDITAL 17/2022: ESCOLA DE ARTES VISUAIS 

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO BÁSICO DE EXPOGRAFIA

 

RECURSO 01 - CERENA ARAÚJO

Candidata(o) Situação Resultado

Cerena Araújo CLASSIFICADA DEFERIDO 

 

A candidata Cerena Araújo, por meio de envio do Recurso n.01, referente ao Resultado da 1a. Etapa da Escola de Artes Visuais, curso Expografia, solicitou que
fosse revista sua situação de desclassificação no Resultado da 1a. Etapa da Escola de Artes Visuais, tendo em vista que a candidata preencheu corretamente a
ficha da primeira etapa.

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, a candidata está aprovada e poderá con�nuar no processo sele�vo. Consequentemente, Cerena
Araújo passou da situação “inapto/a” para “apto/a” para o curso de Expografia. A candidata deverá consultar a re�ficação do cronograma da 2ª Etapa do curso
na página do processo sele�vo para se informar sobre seu dia, horário e link de acesso à entrevista virtual.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL 20/2022: ESCOLA DE TEATRO

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO

 

RECURSO 02 - FABIO VIEIRA DA MATA

Candidata(o) Situação Resultado

Fábio Vieira da Mata CLASSIFICADO DEFERIDO

 

O candidato Fábio Vieira da Mata, por meio de envio do Recurso n.02, referente ao Resultado da 1a. Etapa da Escola de Teatro, curso Técnico em Teatro, solicitou
que fosse revista sua situação de inapto no resultado da 1a. Etapa de Seleção do curso, tendo em vista que o candidato compareceu à prova no dia 03 de
dezembro de 2022.

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que o candidato realmente compareceu e realizou a prova teórica na data, horário e
local de sua aplicação, tendo ob�do a nota final 68,75. Consequentemente, Fábio Vieira da Mata passou da situação “inapto/a” para “apto/a” para  par�cipar da
segunda etapa do  processo sele�vo do curso Técnico em Teatro. O candidato deverá consultar a re�ficação do cronograma da 2ª Etapa do curso na página do
processo sele�vo para se informar sobre seus dias, horários e locais da prova prá�ca em janeiro de 2023.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL 20/2022: ESCOLA DE TEATRO

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO

 

RECURSO 03 - IRIS BRASIL DE ARAÚJO

Candidata(o) Situação Resultado

Íris Brasil de Araújo CLASSIFICADA INDEFERIDO
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A candidata Íris Brasil, por meio de envio do Recurso n.03, referente ao Resultado da 1a. Etapa da Escola de Teatro, curso Técnico de Teatro, solicitou que fosse
revista sua nota da prova teórica do curso, prevista na 1ª etapa de seleção. A candidata apresentou o argumento de que está incorreto o resultado da 1ª etapa,
onde consta a soma de 87,5 pontos da prova teórica. Segundo  a candidata, pela conferência que ela realizou com base no gabarito divulgado, errou apenas a
questão n.8. Visto que cada questão vale 6,25, mul�plicando-se pelas 15 questões, a mesma teria a pontuação de 93,75.

Após análise realizada pela Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que está correto o resultado publicado no documento divulgado na página
do processo sele�vo no dia 21/12/22, no qual a candidata acertou 14 das 16 questões da prova teórica, tendo errado as questões de número 8 e 16, conforme
opções que ela marcou na Folha de Respostas. Consequentemente, a nota da candidata permanece inalterada, somando 87,5 pontos.

____________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL 21/2022: ESCOLA DE TECNOLOGIA DA CENA

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO DE FIGURINISTA

 

RECURSO 04 - THALITA FERREIRA SANTOS

Candidata(o) Situação Resultado

Thálita Ferreira Santos CLASSIFICADA DEFERIDO 

 

A candidata Thálita Ferreira Santos, por meio de envio do Recurso n.04, referente ao Resultado da 1a. Etapa da Escola de Tecnologia da Cena, curso Figurinista,
solicitou que fosse revista sua situação de desclassificação no Resultado da 1a. Etapa de Seleção da Escola de Tecnologia da Cena, tendo em vista que a
candidata preencheu corretamente o Formulário on-line da 1ª etapa.

Após análise feita pela Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a candidata realmente realizou corretamente o preenchimento do formulário
de 1ª etapa, tendo inclusive ob�do 80 pontos totais. Consequentemente, Thálita Ferreira Santos passou da situação “inapto/a” para “apto/a” para par�cipar da
2ª etapa do processo sele�vo do curso de Figurinista.

A candidata deverá consultar a re�ficação do cronograma da 2ª Etapa do curso na página do processo sele�vo para se informar sobre seu dia, horário e link de
acesso à entrevista virtual.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL 19/2022: ESCOLA DE MÚSICA

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO BÁSICO DE MÚSICA

 

RECURSO 05 - MARIA FERNANDA ALVES

Candidata(o) Situação Resultado

Maria Fernanda Alves INAPTA INDEFERIDO

 

A candidata Maria Fernanda Alves, por meio de envio do Recurso n.05, referente ao Resultado da 1ª Etapa da Escola de Música, curso Básico de Música, solicitou
que fosse revista sua avaliação do vídeo encaminhado para cumprimento da 1ª etapa de seleção do curso.

Após análise feita pela Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a nota final da candidata, divulgada no Resultado da 1ª Etapa, foi ob�da a
par�r dos seguintes critérios:

Afinação: 05 pts (em 25 pts)

Precisão melódica: 05 pts (em 25 pts)

Coordenação motora: 05 pts (em 25 pts)

Memória musical: 05 pts (em 25 pts)

Total: 20 pts. (em 100 pts.)

A Banca Avaliadora examinou a solicitação, e esclarece que a candidata não realizou o solfejo do exercício proposto usando a própria voz e entoando a sílaba lá
como foi instruído no edital; e que mesmo ao executar a melodia na flauta doce (o que não foi pedido no edital), a candidata apresentou inconsistências nos
critérios relacionados acima. Portanto, a nota da candidata permanece a mesma, assim como sua situação no resultado divulgado.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL 19/2022: ESCOLA DE MÚSICA

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO BÁSICO DE MÚSICA

 

RECURSO 06 - CRISTIAN ANTHONY FERRETI BARBOSA

Candidata(o) Situação Resultado

Cris�an Anthony Ferre� Barbosa APTO E DESCLASSIFICADO INDEFERIDO
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O candidato Cris�an Anthony, por meio de envio do Recurso n.06, referente ao Resultado da 1a. Etapa da Escola de Música, curso Básico de Música, solicitou que
fosse revista sua avaliação do vídeo encaminhado para cumprimento da 1ª etapa de seleção do curso.

Após análise feita pela Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a nota final do candidato, divulgada no Resultado da 1ª Etapa, foi ob�da a
par�r dos seguintes critérios:

Afinação: 20 pts (em 25 pts)

Precisão melódica: 20 pts (em 25 pts)

Coordenação motora: 20 pts (em 25 pts)

Memória musical: 20 pts (em 25 pts)

Total: 80 pts. (em 100 pts.)

Considerando que no item 3.14.4 do Edital 19/2022 da Escola de Música ficou estabelecido que o número de candidatos a serem convocados para a 2ª etapa na
habilitação de Canto seria de 36, após levantamento dos candidatos com as maiores pontuações chegou-se à nota de corte 88,5. A não-convocação do candidato
Cris�an Anthony Ferre� Barbosa se deu pelo fato do mesmo não ter a�ngido a nota de corte necessária para ser convocado. Portanto, a situação do candidato
permanece a mesma daquela divulgada no Resultado da 1ª Etapa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL 19/2022: ESCOLA DE MÚSICA

RESULTADO DO RECURSO APRESENTADO QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR  DO CURSO BÁSICO DE MÚSICA

 

RECURSO 07 - JORDÂNIA BENVINDA SANTANA DE OLIVEIRA

Candidata(o) Situação Resultado

Jordânia  Benvinda Santana de Oliveira APTA E DESCLASSIFICADA INDEFERIDO

 

A candidata Jordânia Oliveira, por meio de envio do Recurso n.07, referente ao Resultado da 1ª Etapa da Escola de Música, curso Básico de Música, solicitou que
fosse revista sua avaliação do vídeo encaminhado para cumprimento da 1ª etapa de seleção do curso.

Após análise feita pela Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a nota final do candidata, divulgada no Resultado da 1ª Etapa, foi ob�da a
par�r dos seguintes critérios:

Afinação: 19 pts (em 25 pts)

Precisão melódica: 20 pts (em 25 pts)

Coordenação motora: 22,5 pts (em 25 pts)

Memória musical e concentração: 21 pts (em 25 pts)

Total: 82,5 pts. (em 100 pts)

Considerando que, no item 3.14.4 do edital 19/2022 ficou estabelecido que o número de candidatos a serem convocados para a segunda etapa seria de 36, após
levantamento dos candidatos com as maiores pontuações chegou-se à nota de corte 88,5. A não-convocação da candidata Jordânia Benvinda Santana de Oliveira
se deu pelo fato da mesma não ter a�ngido a nota de corte necessária para ser convocada. Portanto, a situação da candidata permanece a mesma daquela
divulgada no Resultado da 1ª Etapa.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Piedra Magnani da Cunha, Gerente, em 23/12/2022, às 16:16, 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 58322312 e o código CRC 51A649DF.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

