
 

 

PORTARIA Nº 001/2019 

Deliberação Processo Seletivo de Alunos 

 

PSA 005/2018/ITEGOSS 

Processo Seletivo para Ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Logística  

Tendo em vista que, em razão de superveniente propositura e 

disponibilidade para oferta de novas turmas, devidamente aprovada pela 

Superintendente de Ensino do CENTEDUC, Prof.ª IARA BARRETO; 

Tendo em vista o número significativo de interessados que apresentaram 

inscrições na Reabertura de prazos para inscrições do PSA 005/2018/ITEGOSS, 

publicada em 02 de janeiro de 2019, todos com boa avaliação, mas não aproveitados 

nas vagas anteriormente disponibilizadas; 

Tendo em vista que a oferta de vagas de alunos é, segundo as normas do 

CENTEDUC, uma faculdade da Superintendência de Ensino, desde que de acordo 

com as diretrizes do Contrato de Gestão nº 04/2017, que deve decidir com base na 

conveniência e oportunidade da Instituição sobre a oferta dessas vagas; 

Tendo em vista que já não há tempo hábil, nem é conveniente do ponto 

de vista burocrático e administrativo, a realização de nova Convocatória apenas para 

novas turmas para o memso curso já devidamente aprovado perante o Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Goiás (CEE-GO); 

Tendo em vista que é plenamente possível e satisfatório, seguir as 

diretrizes da Convocatória já publicada para a partir das inscrições já realizadas 

selecionar os alunos para o referido curso, de forma a gerar economicidade e 

eficiência de resursos; 

O CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – 

CENTEDUC, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 22.579.469/0002-40, na 

qualidade de entidade gestora do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião 

de Siqueira – ITEGOSS e na pessoa de seu Presidente, Prof. Dr. FERNANDO 

LANDA SOBRAL, DECIDE por aproveitar a avaliação já realizada na Reabertura de 

prazos para inscrições do PSA 005/2018/ITEGOSS, publicada em 02 de janeiro de 2019 

e conceder aos aprovados, não-classificados, até o limite de 99 (noventa e nove) vagas, 

a oportunidade de ingressar no Curso Superior de Tecnologia em Logística oferecido 

adicionalmente no segundo semestre (2019-2), formando as Turmas B e C. 



 

A lista dos selecionados para cursar a disciplina, em aproveitamento do 

Comunicado de Reabertura de Inscrições encontra no Resultado Preliminar de 

Classificados 2019 PSA 005-18. 

 

Goiânia, 16 de janeiro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. FERNANDO LANDA SOBRAL 

Presidente CENTEDUC 

 

 

 

Prof.ª M.ª IARA BARRETO 

Superintendente de Ensino CENTEDUC 

 

 

 


