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EDITAL Nº 0xx/2008  
 
 

Processo Seletivo – Cursos Técnico-Profissionalizantes 
 

 A Escola Técnica Federal de Brasília-DF, por intermédio do seu Diretor-Geral Pró-
Tempore, no uso de suas atribuições legais, faz saber, pelo presente Edital, que estarão 
abertas, no período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2008, as inscrições para o Processo 
Seletivo destinado ao preenchimento de 280 (duzentas e oitenta) vagas nos cursos de 
Educação Profissional de Nível Técnico, para ingresso no 1º semestre letivo de 2008, na 
Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A classificação de que trata este Edital compreenderá o somatório dos pontos obtidos pelo 

candidato, nas questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais 
(História, Geografia e Atualidades) e Redação. 

1.2 A UnED – Planaltina constituirá comissão interna para controle e implementação do 
processo seletivo. 

 
2. DOS CURSOS 
2.1 Técnico em Agropecuária – Modalidade: Integrada (ensino profissionalizante + ensino 

médio) – destinado a alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou 
correspondente. 

2.2 Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroindústria e Técnico em Turismo – 
Modalidade: Concomitante ou Seqüencial – destinados a alunos que tenham concluído o 
Ensino Médio ou correspondente ou que estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino 
Médio ou correspondente. 

 
3. DAS VAGAS 

CURSOS MODALIDADE DE ENSINO DURAÇÃO  VAGAS 
OFERECIDAS TURNOS 

Técnico em Agropecuária  Integrada 3 anos 40 Integral 
40 Matutino 

Técnico em Agropecuária  Concomitante ou Seqüencial 1 ano e meio 
40 Vespertino 
40 Matutino 

Técnico em Agroindústria Concomitante ou Seqüencial 1 ano e meio 
40 Vespertino 
40 Matutino 

Técnico em Turismo Concomitante ou Seqüencial 1 ano e meio 
40 Vespertino 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos aos cursos de educação profissional 
de Nível Técnico, para o ano letivo de 2008/1, para as vagas constantes no item 3, deste edital, 



somente serão feitas pela internet, no período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2008, no 
endereço eletrônico http://www.cefetgo.br, mediante os seguintes procedimentos: 
• preenchimento correto do requerimento de inscrição; 
• preenchimento correto do questionário socioeconômico; 
• geração e impressão da Solicitação de Inscrição com os dados dos candidatos; 
• impressão do Cartão de Acesso, a partir do dia 08 de fevereiro de 2008. 
 
4.2 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

O candidato deverá informar corretamente, no espaço destinado no requerimento de 
inscrição, o número do documento de identidade. É obrigatória a apresentação do 
documento indicado no requerimento de inscrição no dia da realização das provas. 

4.3 Devido ao procedimento de identificação dos candidatos, somente será considerado como 
documento de identificação aquele expedido pela Secretaria de Segurança Pública, pela 
Polícia Militar, por ordens e conselhos ou pelas Forças Armadas, ou ainda de outro 
documento que, por lei federal, tenha validade e possibilidade à conferência da digital, da 
fotografia e da assinatura do candidato. 

4.4 O candidato estrangeiro, no dia de realização das provas, deverá apresentar a Carteira de 
Identidade de estrangeiro, permanente ou temporária, atualizada, ou fotocópia autenticada 
do protocolo do processo, juntamente com um documento que possibilite a conferência da 
digital, da fotografia e da assinatura do candidato. 

4.5 O comprovante de inscrição (Cartão de Acesso) do candidato estará disponível, a partir 
do dia 08 de fevereiro de 2008 no endereço eletrônico, http://www.cefetgo.br, o qual 
deverá ser impresso e servir de comprovante a ser apresentado no dia da realização da 
prova. 

4.6 O candidato portador de necessidade especial deverá informá-la no requerimento de 
inscrição e comparecer, até o dia 07 de fevereiro de 2008, na Comissão de Seleção, na 
Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-020, 
Planaltina-DF), para apresentar declaração ou atestado médico que especifique o grau e/ou 
o tipo de necessidade, bem como o requerimento, solicitando as condições especiais 
necessárias no dia de realização das provas. As condições serão atendidas - obedecendo a 
critérios de viabilidade e razoabilidade. A não solicitação implica a não concessão. 

4.7 O candidato terá até o dia 07 de fevereiro de 2008 para solicitar, junto a Comissão de 
Seleção na Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-
020, Planaltina-DF), correção de dados no requerimento de inscrição. 

4.8 A Comissão de Seleção divulgará, até o dia 12 de fevereiro de 2008, nas portarias do 
Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-020, 
Planaltina-DF) e no endereço eletrônico http://www.cefetgo.br, a relação das inscrições 
indeferidas ou canceladas; 

4.9 O candidato deverá informar-se, a partir do dia 12 de fevereiro de 2008, sobre os locais de 
realização das provas, na portaria da Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF 
(DF 128, Km 18, BR-020, Planaltina-DF) ou no endereço eletrônico: 
http://www.cefetgo.br; 

4.10 Ao inscrever-se, o candidato deverá optar por apenas um curso e um dos turnos de 
oferta do curso pretendido: matutino ou vespertino ou optar pelo curso de turno integral, 
conforme item 3 deste edital; 

4.11 O candidato que efetuar dupla inscrição ao processo seletivo prevalecerá a última 
inscrição no referido processo, desprezando-se a anterior. 



5. DAS PROVAS 
5.1 A realização das provas ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2008, com duração de 4 

(quatro) horas, no horário das 14h às 18h, impreterivelmente; 
5.2 O candidato terá acesso ao local determinado para a realização da prova a partir das 13 

horas e 30 minutos, munido do documento que comprove sua inscrição e do original do 
mesmo documento de identificação informado no requerimento de inscrição; 

5.3 As provas terão início às 14 horas e os portões dos prédios onde serão realizadas as provas 
serão abertos às 13 horas e 30 minutos e fechados às 14 horas. O candidato que chegar ao 
prédio após o fechamento dos portões não poderá entrar, ficando eliminado, 
automaticamente, do processo seletivo; 

5.4 O conteúdo das provas abrangerá conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais (versando sobre História, Geografia e Atualidades). Será 
apresentada uma proposta de Redação, na modalidade de dissertação, em que o candidato 
deverá saber expressar a sua opinião sobre o tema proposto no concurso; 

5.4.1 Para o Curso Técnico em Agropecuária – Forma Integrada os conteúdos serão em nível 
de 8ª série do Ensino Fundamental; 

5.4.2 Para os demais cursos, os conteúdos serão em nível de 1ª série do Ensino Médio. 
5.5 O candidato deverá trazer lápis, borracha e caneta preta para a resolução da prova. Não 

será permitido o uso de calculadoras ou qualquer instrumento de cálculo, bem como é 
vetado portar aparelhos celulares, relógio de qualquer tipo, bips, aparelhos de som (tais 
como IPOD, MP3, MP4, entre outros). Recomenda-se que esses aparelhos sejam deixados 
em casa. Caso o candidato esteja portando qualquer destes aparelhos, deverá entregá-los ao 
fiscal de sala. Neste caso, os objetos serão previamente identificados e devolvidos ao 
candidato ao final da prova. A Comissão de Seleção não se responsabiliza pelo extravio ou 
esquecimento por parte do candidato dos objetos acima mencionados. 

 
6. DOS RECURSOS 
6.1 O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado nas portarias da Unidade de 

Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-020, Planaltina-DF) e 
divulgado no endereço eletrônico http://www.cefetgo.br no dia 18 de fevereiro de 2008; 

6.2 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra o gabarito oficial preliminar da prova 
objetiva disporá do primeiro dia útil subseqüente à divulgação do mesmo, fazendo-o no 
protocolo da Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF, das 9 horas às 16 
horas; 

6.3 Os recursos interpostos serão respondidos pela Comissão de Seleção da UnED Planaltina e 
devolvidos aos candidatos recorrentes, em até dois dias após a interposição dos recursos; 

6.4 O candidato disporá de apenas um dia, após o término do prazo para a resposta e 
julgamento dos recursos, para a retirada da(s) resposta(s) ao(s) recurso(s) interposto(s) 
junto a Comissão de Seleção. O horário para a retirada desse material será das 9 horas às 
12 horas ou das 14 horas às 17 horas; 

6.5 Não será aceito recurso via postal, via fax e/ou via correio eletrônico, também não será 
aceito recurso entregue por terceiros e recursos extemporâneos. Os recursos assim 
recebidos pela Comissão de Seleção serão preliminarmente indeferidos; 

6.6 Se o exame de recurso(s) resultar anulação de item(ns), a pontuação correspondente a 
esse(s) item(ns) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido; 



6.7 A prova objetiva será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese 
alguma, o quantitativo de questões sofrerá alterações; 

6.8 Não será aceito recurso para a prova de redação. 
 
7. DA AVALIAÇÃO 
7.1 Serão atribuídos pontos de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) para cada prova, totalizando 100 

(cem) pontos; 
7.2 A Redação, terá um valor máximo de 25 (vinte e cinco) pontos e será avaliada 

obedecendo aos seguintes critérios: 
- adequação ao tema proposto; 
- adequação ao tipo de texto sugerido pelo tema; 
- adequação à modalidade escrita da língua padrão; 
- uso adequado dos critérios de coesão e coerência textuais; 

7.2.1 Será atribuída nota zero à redação que se enquadrar em qualquer um dos itens a seguir: 
- não desenvolver o tema proposto (fuga ao tema); 
- utilizar apenas palavras ou expressões referentes ao tema, mas sem articulação de 

idéias que configurem o desenvolvimento do tema proposto; 
- for considerado um texto caótico ou que evidencie falta de domínio da modalidade 

escrita da língua; 
- identificar-se, de qualquer forma, na folha de resposta; 
- escrever de forma ilegível; 
- redigir em forma de verso; 
- escrever com lápis grafite, lapiseira ou com caneta que não seja  preta. 

7.3 O preenchimento das vagas será feito por curso, de acordo com a ordem decrescente do 
somatório dos pontos obtidos nas 4 (quatro) provas, considerando o número de vagas, 
conforme consta deste edital; 

7.4 Em caso de empate na soma do número de pontos obtidos, os critérios de desempate 
obedecerão à seguinte ordem: 
1º ) maior pontuação em língua portuguesa; 
2º ) maior pontuação em redação; 
3º ) ser mais idoso. 

 
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
8.1 Os resultados do processo seletivo aos cursos de educação profissional de nível técnico, 
para o ano letivo de 2008/1, serão divulgados pela Comissão de Seleção na portaria da 
Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-020, Planaltina-
DF) e no endereço eletrônico http://www.cefetgo.br até o dia 27 de fevereiro de 2008. 
 
9. DA MATRÍCULA 
9.1 As matrículas dos candidatos classificados, de acordo com o número de vagas ofertadas, 

serão realizadas no período de 03 à 07 de março de 2008, na secretaria da escola, no 
horário das 8h às 12h e das 14h às 17h; 

9.2 No ato da efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar para o curso Técnico em 
Agropecuária – Forma Integrada, original e cópia do documento que comprove que tenha 
cursado a 8ª Série do Ensino fundamental, original e cópia da Carteira de Identidade ou 
equivalente, e duas (duas) fotos 3x4 iguais e recentes. 

9.2.1 Ainda neste ato, o candidato receberá cópia do Regimento Interno e da matriz Curricular 
respectiva, cuja aceitação se confirmará com a efetivação da matrícula. 



9.3 Para os demais cursos o candidato deverá apresentar original e cópia do documento que 
comprove que está cursando o Ensino Médio, matriculado, ao menos, na 2ª Série do 
Ensino Médio ou equivalente, original e cópia da Carteira de Identidade ou equivalente e 
2(duas) fotos 3x4 iguais e recentes; 

9.4 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato, ou, se menor de idade, pelo responsável; 
9.5 Estando o candidato impedido de comparecer para efetuar sua matrícula, esta poderá ser 

realizada por seu representante legal (pai, mãe ou outra pessoa com procuração). O 
candidato que não comparecer ou não se fizer representar no período estabelecido, será 
considerado desistente e, portanto, eliminado do processo seletivo e sua vaga destinada ao 
próximo candidato classificado, à ser chamado. 

 
10 DO REGIME DE RESIDÊNCIA ESCOLAR 
10.1 A escola poderá oferecer Regime de Residência Escolar, com hospedagem e 

alimentação, para cuja opção os candidatos deverão fazer requerimento no ato da 
matrícula, para observação dos critérios estabelecidos pela instituição. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Em virtude da natureza do Processo Seletivo, em caso algum, será concedida vista, 

revisão ou recontagem de pontos em qualquer prova ou no conteúdo destas, não cabendo 
recurso quanto ao seu procedimento, conteúdo ou julgamento; 

11.2 A Comissão de Seleção terá a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do 
processo seletivo, para o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito 
para sua garantia; 

11.3 Qualquer irregularidade (fraude, quebra de sigilo - etc.) cometida por professores, 
funcionários técnico-administrativos, alunos da Escola Técnica Federal de Brasília-DF e 
candidatos, constatada antes, durante ou após o processo seletivo, será objeto de 
sindicância, inquérito administrativo e/ou policial, nos termos da legislação pertinente 
(normas do Regime Jurídico Único e demais normas complementares em vigor), estando 
o infrator sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação; 

11.4 Estará automaticamente desclassificado o candidato que utilizar qualquer meio ilícito 
para inscrição, realização das provas e/ou matrícula; 

11.5 Casos omissos, não previstos neste edital, serão julgados por esta Comissão de Seleção 
da Unidade de Ensino Descentralizada de Planaltina-DF (DF 128, Km 18, BR-020), para 
o qual só cabem recursos a suas decisões junto à Direção- Geral da Escola Técnica 
Federal de Brasília-DF. 

 
Brasília, janeiro de 2008. 

 
FRANCISCO MOREIRA DE MENESES 

Diretor-Geral Pró-Tempore 



ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
DATAS EVENTOS 

14 de janeiro a 01 de 
fevereiro de 2008 Período de Inscrições (somente pelo site: www.cefetgo.br) 

07 de fevereiro de 2008 Último dia para requerer atendimento especial 

07 de fevereiro de 2008 Último dia para solicitar correção ou alteração de dados na 
ficha de inscrição 

12 de fevereiro de 2008 Publicação da lista das inscrições indeferidas 

12 de fevereiro de 2008 Divulgação dos locais de provas 

17 de fevereiro de 2008 Dia da prova do Processo Seletivo 

18 de fevereiro de 2008 Divulgação do Gabarito preliminar 

19 de fevereiro de 2008 Prazo para entrada de recurso contra o gabarito preliminar 

27 de fevereiro de 2008 Publicação dos resultados finais 

03 a 07 de março de 2008 Matrículas – primeira chamada 
 
 


