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ABERTURA DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO/2017.1
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE
CURSO DE MUSICALIZAÇÃO

A Direção do CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE torna público aos
interessados o período das inscrições para o exame de seleção do Curso de
Musicalização, a ser realizado no período de 24 a 26 de janeiro de 2017, exclusivamente
através do site www.seed.se.gov.br.
I- DOS OBJETIVOS
O Processo de Seleção 2017 para o Curso de Musicalização do Conservatório de
Música de Sergipe tem como objetivo principal aferir competências e habilidades
iniciais dos candidatos no que se refere à aptidão musical, assim como a disponibilidade
de tempo para estudo, os objetivos do aluno em relação ao curso, e a capacidade do
aluno em concluir o curso, qualidades essas que habilitarão os candidatos a ingressarem
no Curso de Musicalização ofertado por essa instituição.
II – DOS REQUISITOS
Poderão se inscrever no processo seletivo:


Candidatos que sejam alfabetizados;



Candidatos que completem 08 anos até o dia 30 de junho 2017;



Candidatos que completem 11 anos até o dia 30 de junho de 2017;



Ter disponibilidade de frequentar as aulas práticas e teóricas no turno ofertado e
em dias alternados.

*A carga horária semanal dos cursos está descrita no Item XI do presente edital.
III – DAS INSCRIÇÕES


As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente no site da
SEED: www.seed.se.gov.br.



As inscrições ocorrerão a partir das 15h do dia 24/01/2017 até às 18h do dia
26/01/2017, observado o horário local.



Para inscrever-se o candidato deverá preencher a ficha de inscrição informando:
- Nome Completo, data de nascimento, endereço e turno que deseja estudar
(referente ao candidato de acordo com item XI deste edital);
- Nome completo do Responsável e CPF do mesmo.

IV – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS DE SELEÇÃO


O período de seleção será de 01 a 02 de fevereiro de 2017 conforme
cronograma estabelecido no item VI;



A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas:
-1ª Etapa: A seleção para ingresso no Curso de Musicalização Infantil se dará
através de uma Vivência Musical com a duração de aproximadamente 30 (trinta)
minutos. Com as crianças-candidatas subdivididas por faixa etária, e em grupos
de até 20 (vinte) candidatos.
A vivência se dará em formato de aula de música, no intuito de averiguar o nível
de desenvolvimento cognitivo-musical em que se encontra a criança para
posterior análise de agrupamentos de acordo com as ementas/programas de cada
ano do Curso de Musicalização Infantil. Essa etapa possui caráter classificatório
e eliminatório, ao final de cada Vivência Musical o candidato será avaliado com
notas que variam de 0 a 10. Será considerado apto para a próxima etapa todo
candidato que obtiver nota maior ou igual a 6,0 (seis) e desclassificados os
candidatos que não conseguirem atingir os seis pontos.

* Os alunos com a idade entre 9 a 10 anos que já tenham conhecimento musical
deverão apresentar uma música na flauta doce ou no instrumento que esteja
estudando com o fim de ser remanejado para turmas mais adiantadas.

- 2ª Etapa: Entrevista com os candidatos pré-qualificados acompanhado pelos
pais ou responsáveis legais dos candidatos, de caráter classificatório e
eliminatório.
* Durante a entrevista, será avaliado o interesse e disponibilidade para cumprir com a
carga horária de estudo, assim como, as diversas atividades extraclasses do Curso de
Musicalização do Conservatório de Música de Sergipe.


Para ser aprovado o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) em
cada avaliação.



Ocorrendo igualdade de pontos entre os candidatos, o desempate, para fins de
classificação, será em prol do candidato que sucessivamente:

1- Obtiver maior nota na Vivência Musical;
2- Obtiver maior nota na entrevista;
3- Possuir menor idade.


As provas de Vivência Musical e a Entrevista serão realizadas no
Conservatório de Música de Sergipe, situado à Rua Boquim, 313, Centro,
Aracaju SE.



Os candidatos deverão chegar ao local da prova com antecedência de 30
minutos. Para a avaliação de Vivência Musical deverão trazer lápis, caneta e
borracha.



Serão desclassificados os candidatos que:
1. Deixarem de realizar a Vivência Musical;
2. Chegarem atrasados no dia da Vivência Musical ou da Entrevista. O
tempo máximo de atraso permitido é o de 15 (quinze) minutos corridos a
partir do horário de início da prova.



Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas de seleção dos
candidatos.



O resultado da seleção e classificação do presente Processo Seletivo terá
validade somente no decorrer do ano letivo ao qual se destina o presente Edital.

V – DAS VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS


Serão reservadas às pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, em caso de
aprovação, 5% do total de vagas em cada área.



O candidato portador de necessidades especiais deverá identificá-la no ato da
inscrição e apresentar um Laudo Médico durante o processo avaliativo. A falta
de comprovação médica poderá levar a desclassificação.



Na falta de candidato aprovado na condição de portador de necessidades
especiais a vaga será preenchida pelos demais selecionados, com estrita
observância da ordem classificatória.

VI – DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS.
A seleção será realizada em duas etapas, conforme cronograma abaixo:
1ª Etapa 01/02/2017
Avaliação Prática dos Candidatos
Horário

Faixa Etária

8:00 às 9:00

Candidatos que completam 7 ou 8 anos até 30/06/2017

10:00 às 11:00

Candidatos que completam 9 ou 10 anos até 30/06/2017

14:00 às 16:00

Candidatos que completam 9 ou 10 anos até 30/06/2017

2ª Etapa 02/02/2017
Entrevista com os pais ou responsáveis
Horário

Faixa Etária

8:00 às 9:00

Responsáveis pelos candidatos com 7 e 8 anos

10:00 às 11:00

Responsáveis pelos candidatos com 9 e 10 anos

14:00 às 16:00

Responsáveis pelos candidatos com 9 e 10 anos

VII- DO RESULTADO FINAL


O resultado final com a lista dos aprovados será divulgado no dia
03/02/2017 a partir das 14:00h, no Site da SEED e no Conservatório de
Música de Sergipe.

VIII- DAS MATRÍCULAS


A matrícula dos aprovados ocorrerá no período de 06 a 08 de fevereiro de 2017,
nos turnos manhã, tarde e noite, das 08h até ás 20h.



No ato da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes
documentos:

 Carteira de Identidade (cópia) do responsável e do candidato (ou Certidão de
Nascimento);
 Declaração da escola descrevendo o turno e série que estuda;
 CPF (cópia) do responsável;
 Comprovante de Residência (cópia);
 03 (três) fotos 3 x 4 cm

IX – DO PERFIL DOS CURSOS OFERTADOS






Através desse curso será ofertada a formação musical inicial do Conservatório
de Música de Sergipe.
O Conservatório de Música de Sergipe ofertará o Curso de Musicalização para
alunos já alfabetizados com faixa etária de 07 a 11 anos.
O Ingresso de novos alunos será realizado através de processo seletivo definido
em edital.
As turmas são organizadas por faixa etária e nível de conhecimento musical dos
alunos.
As turmas possuem o limite máximo de 25 alunos.

DESCRIÇÃO DO CURSO DE MUSICALIZAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DE SERGIPE
O Curso de Musicalização visa o desenvolvimento musical através da
prática coral, do estudo da expressão corporal, da prática musical em conjunto,
e da aquisição de conhecimentos teórico-musicais, além da iniciação aos
instrumentos flauta, piano, teclado, violino ou violão, de acordo com a opção
do aluno e a disponibilidade de vagas. Objetiva-se ao final do curso que os
alunos estejam familiarizados com os elementos constituintes da música, com a
leitura de partitura, com prática em instrumento e Canto Coral, bem como, ter
desenvolvida sua percepção rítmica, timbrística, harmônica, e melódica por
meio dos diversos gêneros musicais nas áreas popular e erudita.
X – DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS
Serão oferecidas vagas a serem distribuídas nos turnos matutino e vespertino, conforme
disposto na tabela abaixo:

Turno: Manhã
CURSO

VAGAS

PORTADORES DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS

25

01

25

01

09

01

09

01

10

01

MUSICALIZAÇÃO I
(Candidatos que completam 7 ou 8 anos até 30/06/2017)
MUSICALIZAÇÃO I
(Candidatos que completam 09 a 11 anos até 30/06/2017)
MUSICALIZAÇÃO II
(Candidatos que completam 9 anos até 30/06/2017)
MUSICALIZAÇÃO III
(Candidatos que completam 10 anos até 30/06/2017)
MUSICALIZAÇÃO IV
(Candidatos que completam 11 anos até 30/06/2017)
Turno: Tarde

VAG
AS

CURSO
MUSICALIZAÇÃO III
(Candidatos que completam 10 anos até 30/06/2017)

17

PORTADORES DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS
01

XI – DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS CURSOS
As disciplinas da Musicalização serão anuais e são classificadas em obrigatórias e
eletivas.
1º Ano da Musicalização – 07 e 08 anos.
Disciplina
Expressão Corporal I
Iniciação Musical I
Prática de Conjunto I

Carga Horária
35 h
35 h
70 h

2º Ano da Musicalização – 09 anos.
Disciplina
Expressão Corporal II
Iniciação Musical II
Prática de Conjunto II

Carga Horária
35 h
35 h
70 h

3º Ano da Musicalização – 10 anos.
Disciplina
Expressão Corporal III
Iniciação Musical III
Prática de Conjunto III
Iniciação ao Instrumento (O)

Carga Horária
35 h
35 h
70 h
35 h

4º Ano da Musicalização – 11 anos.
Disciplina
Expressão Corporal IV
Iniciação Musical IV
Prática de Conjunto IV
Iniciação ao Instrumento (E)

Carga Horária
35 h
35 h
70 h
35 h

Aracaju, 19 de janeiro de 2017

DIRETOR DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE

