
  
 

 
 

EDITAL Nº 13/2021 Data 22/04/2021 

 ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA 

MODALIDADE PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL – 

UNIDADE CERTIFICADORA COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS 

SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. 

 

A Secretaria de Estado da Retomada, em parceria entre o Gabinete de Políticas 

Sociais, a Prefeitura de Americano do Brasil, a Secretaria Municipal de Educação de 

Americano do Brasil e o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira, 

considerando o Ofício nº 413/2021-SER, Processo nº 20211922000515, faz saber aos 

interessados que estarão abertas, no período de 22 de abril/2021 a 30 de abril/2021, as 

inscrições destinadas ao preenchimento de vagas em curso Capacitação Profissional de Corte 

e Costura, a ser ministrado na Escola Municipal Ovídio José Alves, na cidade de Americano 

do Brasil – GO, conforme Quadro 2, tendo como Unidade Certificadora o Colégio 

Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Considerando a solicitação da Secretaria de Estado da Retomada com esteio no Programa 

Goiás Social, do Governo do Estado de Goiás, cujas propostas englobam o fomento à 

capacitação e qualificação profissionais, a prospecção do emprego, o aumento da renda, o 

desenvolvimento regional e atendimento adequado ao público mais vulnerável, de baixa 

escolaridade e renda, de modo que as ações direcionadas resultem efetivamente na sua 

inclusão no mercado de trabalho. 

1.2 Resolve autorizar a abertura e funcionamento de cursos de Capacitação Profissional, 

descritos no Quadro 2 – Distribuição de Ofertas, para que sejam ofertados na modalidade 

presencial. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

 

2.1 Este Edital destina-se ao preenchimento de vagas em cursos de educação profissional e 

tecnológica na Categoria de Capacitação Profissional, na modalidade presencial. 

2.2  O cronograma deste Edital está descrito no Quadro 1. 



  
 

 

 

QUADRO 1 - CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 
DATA E 

HORÁRIO 
LOCAL 

Período de inscrição 

22/04/2021 

a 

30/04/2021 

Escola Municipal Ovídio José Alves, situada na Rua 

José Geraldo Mendes, s/n, Setor Aeroporto – 

Americano do Brasil 

Publicação da Lista de Inscritos 03/05/2021 

https://regional5.com.br/sebastiaosiqueira/processo-

seletivo/ 

http://centeduc.org.br/tipo/alunos 

 

CURSO VAGAS INÍCIO  TÉRMINO HORÁRIO CH TOTAL 

Corte e Costura 40 04/05/2021 28/05/2021 13 às 17h 60 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

3.1 Os candidatos deverão fazer as inscrições no local indicado no Quadro 1. 

3.23.3 As inscrições serão realizadas no período de 22/04/2021 a 30/04/2021. 

3.4 As vagas serão destinadas à comunidade em geral, de acordo com triagem de aptidão 

realizada com as famílias no município. 

3.6 O Secretaria da Retomada é responsável pelo levantamento da demanda e prospecção dos 

cursos. 

3.7 Os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição, bem como anexar os documentos 

pessoais. 

 

 4. DO RESULTADO 

 

4.1 A lista de inscritos será divulgada até o dia 17/04/2021, no mural da Escola Municipal 

Ovídio José Alves e nos sítios: 

 https://regional5.com.br/sebastiaosiqueira/processo-seletivo/ 

 http://centeduc.org.br/tipo/alunos 

 

4.3 As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes provenientes de desistência 

serão efetuadas até o 3º (terceiro) dia letivo após o início do curso. 

 

http://centeduc.org.br/tipo/alunos


  
 

 

5. DAS MATRÍCULAS 

 

5.1 É de inteira responsabilidade do candidato, a observância dos prazos para efetivação da 

inscrição/matrícula, conforme informações descritas no Quadro 1.  

5.2 Para a efetivação da inscrição/matrícula os candidatos deverão juntar à ficha de inscrição,  

a seguinte documentação: 

 CPF do próprio candidato; 

 Carteira de Identidade do próprio candidato;  

 Comprovante de endereço com CEP. 

5.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, danificados ou não identificáveis no ato da 

matrícula. 

6.  DO INICIO DAS AULAS 

 

6.1 O início das aulas, consta no cronograma (Quadro I), deste edital e qualquer alteração na 

data de início das aulas o aluno será informado pelos sítios:  

 https://regional5.com.br/sebastiaosiqueira/processo-seletivo/ 

 http://centeduc.org.br/tipo/alunos 

 

 

7. DA FREQUÊNCIA NAS AULAS 

 

7.1 Os alunos deverão ter no mínimo 75% de frequência nas aulas, conforme previsto no 

Regimento Interno do Colégio Tecnológico de Goiás Sebastião de Siqueira. 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

 

8.1. Para ter direito ao certificado de conclusão de curso, o aluno deverá satisfazer as 

seguintes condições simultâneas:  

8.1.1 Frequência de no mínimo 75% do total da carga horária da etapa. 

8.2 Os resultados por aluno serão expressos por meio dos conceitos APTO ou NÃO APTO. 

http://centeduc.org.br/tipo/alunos


  
 

 

8.3 É responsabilidade do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás Sebastião de Siqueira, 

Unidade Certificadora, a emissão e entrega dos certificados, caso os alunos concluam o curso 

de acordo com o subitem 7.1. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1 Os documentos expedidos por órgãos militares e conselhos profissionais que possuam 

prazo de validade e estiverem vencidos não serão aceitos. 

9.3 O candidato matriculado que não comparecer às atividades presenciais, sem justificativa, 

durante a primeira semana de aula, será considerado desistente.  

9.4  Para concluir com êxito o curso e receber a certificação, expedida e registrada, o aluno 

deverá ser considerado APTO e ter no mínimo 75% de frequência. 

 

 

Goiânia, 22 de abril de 2021. 


