PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS – 1° SEMESTRE DE 2020.1
CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICA – REGULAMENTO
COMUNICADO DE ABERTURA
O Conservatório Municipal de Música – CMM de Vitória da Conquista
Bahia comunica abertura do processo seletivo de alunos, para o 1º
semestre letivo de 2020.1, de acordo com as regras constantes do seu
Estatuto interno, bem como mediante as condições abaixo
estabelecidas:
1. Vagas
1.1.

Vagas. Ao todo, são 233 vagas, assim distribuídas:
Viola caipira
Violão clássico
Violão Popular
Piano
Teclado
Saxofone
Flauta

Matutino
04
----------------34
4
11
4
3

Vespertino
04
36
36
10
16
4
3

Noturno
08
24
18
6
4
2
2

Total
16
60
88
20
31
10
8

2. Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 02 a 10/01/2019 das
seguintes maneiras:
a) Pela internet no site da prefeitura municipal de vitória da
conquista BA, até às 18h;
b) Será atribuído uma quantidade de vagas limitada por
instrumento;
c) Para integrantes do período noturno, a idade mínima é de
16 anos;
d) A Banca Examinadora será composta pelo professor do
instrumento que o aluno escolheu;
e) O Aluno deverá fazer o teste de seleção no turno
correspondente ao escolhido no ato da inscrição.

Observação importante: o candidato poderá se inscrever para
apenas um curso.

Os candidatos aos cursos de instrumentos, devem ser alfabetizados.
– Candidatos estrangeiros: Os candidatos estrangeiros, cuja língua
não for a portuguesa, deverão ser submetidos a uma prova de
português, como parte do processo de seleção. Além disso, os
candidatos deverão apresentar ao conservatório seu visto de
estudante e comprovar que sua situação legal está em ordem. – Os
dias para a realização da prova e/ou entrevista serão divulgados no
site da Prefeitura Municipal.
IMPORTANTE:
– Para a realização do teste (sem conhecimento musical), o
candidato não deverá possuir nenhum conhecimento sobre o
instrumento.
– Para os Testes de Performance (com conhecimento musical), o
candidato deve seguir as seguintes exigências:
Informações sobre as avaliações de performance:
Curso

Idade mínima

Forma de Avaliação, alguns critérios.
Sem conhecimento musical: Uma prova de nível
iniciante de percepção;

Saxofone
Flauta

Piano
Popular
Piano
Clássico

Violão
Popular
Violão
Clássico

e 10

anos
Com conhecimento
musical:
tocar uma música simples, cifrada pelo
professor, ou de escolha do aluno.
Sem conhecimento musical: Uma prova de nível
iniciante de percepção;

e 10

anos
Com conhecimento
musical:
tocar uma música simples, cifrada pelo
professor, ou de escolha do aluno.
Sem conhecimento musical: Uma prova de nível
iniciante de percepção;

e 12

anos,

turno

noturno

16

anos.
Com conhecimento
musical:
tocar uma música simples, cifrada pelo
professor, ou de escolha do aluno.

3- Matrículas
Os candidatos aprovados nas entrevistas e nos testes práticos serão
convocados a efetuarem a matrícula perante a secretaria do
conservatório municipal, munidos dos seguintes documentos:
1.
2.
3.
4.

a) 1 foto 3×4 (recente);
b) RG
c) CPF (caso possua);
d) Comprovante de residência (contas de consumo: água, luz,
telefone, gás, IPTU);
5. e) e-mail;
6. f) Telefones para contato.

Obs: Os alunos menores de 14 anos deverão vir acompanhados
dos pais ou responsáveis para efetuarem a matrícula.

4 - Informações Gerais
4.1. Os cursos oferecidos pelo Conservatório são gratuitos;
4.2. Caso a quantidade de candidatos aprovados seja superior à
quantidade de vagas disponíveis, os nomes dos excedentes constarão
de lista de espera, obedecendo a ordem classificatória da seleção. Os
candidatos da lista de espera, serão chamados nos casos de evasão
de alunos durante o segundo bimestre do primeiro semestre;
4.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de
todas as divulgações, convocações e avisos referentes a este
processo seletivo, pelo site da Prefeitura Municipal, sendo que
eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas exclusivamente pela
secretaria do conservatório;
4.4. Os dias e horários das aulas serão agendados no ato da
matrícula, conforme os horários disponibilizados em cada curso. Não
garantimos que os dias e horários de aulas sejam agendados em um
único dia da semana;

4.5. Conheça o Estatuto interno do CMM na secretaria ao fazer a
matricula; para tirar todas as dúvidas a respeito das aulas e da escola;
4.6. Em caso de inclusão de pessoas com deficiência, fica
encarregada o conservatório de analisar a possibilidade, sempre
prezando por um interesse maior de maneira satisfatório a todos;
4.7. O Aluno matriculado em instrumentos tais como: saxofone e
flauta, deverão ter o seu próprio instrumento;
4.8. Cada aluno tem direito a duas aulas por semana, ou seja, uma
prática e outra teórica com duração de uma hora aula;
4.9. O não comparecimento do candidato selecionado, na data
estabelecida para a entrevista, implicará na substituição do candidato;
5. A forma de avaliação do teste seletivo, terão como base
coordenação motora e percepção rítmica;
5.1. Data de entrega das senhas dos testes seletivos e entrevistas
ocorrerá nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020, por ordem
de chegada, às 8:00h, 14:00h e 18:00h;
5.2. O resultado dos testes e matriculas dos novos alunos ocorrerá no
dia 17 e 18 de fevereiro de 2020.

