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EDITAL DE PROCESSO 

EDITAL DE PROCESSO DE INGRESSO

ESCOLA MUNICIPAL DE 
 
 
 

A Escola Municipal de Música 
Cultura de Divinópolis, Minas Gerais, faz saber a todos que realizará Processo de 
de alunos para o Curso Básico de Música (
na forma determinada neste Edital.
 

 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
1 – O Processo de Ingresso para
Musicalização Infantil será 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”
Divinópolis, obedecidas as normas deste Edital.
 
 
2 – O Processo de Ingresso destinar
dos cursos da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”.
 
 
3 – ANTES DE SE DIRIGIR À ESCOLA
TODO ESTE EDITAL que rege o Processo de 
de Música “Maestro Ivan Silva”, tomar conhecimento de quaisquer alterações que venham 
ocorrer durante o Processo de Admissão, bem como as 
que serão disponibilizadas pela 
da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”
 
 
4 – Todos os questionamentos relacionados ao presente Edit
Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada na Vereda Dr. Waldemar Rausch, 
número 200, Bairro Santa Clara, Divinópolis/MG, CEP: 35.500
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EDITAL DE PROCESSO DE INGRESSO 001/20

 

PROCESSO DE INGRESSO DE ALUNOS AOS CURSO

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MAESTRO IVAN SILVA”

A Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” da Secretaria Municipal de 
s Gerais, faz saber a todos que realizará Processo de 

para o Curso Básico de Música (instrumentos), e Curso de Musicalização Infantil, 
na forma determinada neste Edital. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

para o Curso Básico de Música (instrumentos
 realizado sob a responsabilidade e organização da Escola 

Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, da Secretaria Municipal de Cultura
s normas deste Edital. 

destinar-se-á ao provimento de vagas do quadro discente (alunos) 
dos cursos da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”. 

SE DIRIGIR À ESCOLA, o candidato DEVERÁ LER ATENTAMEN
rege o Processo de Ingresso para os cursos da Escola Municipal 

de Música “Maestro Ivan Silva”, tomar conhecimento de quaisquer alterações que venham 
ocorrer durante o Processo de Admissão, bem como as demais informações a ele concernent
que serão disponibilizadas pela Internet, na página www.divinopolis.mg.gov.br

Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”. 

Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados à 
Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada na Vereda Dr. Waldemar Rausch, 

200, Bairro Santa Clara, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-150. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

001/2021 

CURSOS DA  

“MAESTRO IVAN SILVA” 

da Secretaria Municipal de 
s Gerais, faz saber a todos que realizará Processo de Admissão 

urso de Musicalização Infantil, 

) e para o Curso de 
realizado sob a responsabilidade e organização da Escola 

da Secretaria Municipal de Cultura, da cidade de 

á ao provimento de vagas do quadro discente (alunos) 

DEVERÁ LER ATENTAMENTE 
para os cursos da Escola Municipal 

de Música “Maestro Ivan Silva”, tomar conhecimento de quaisquer alterações que venham 
demais informações a ele concernentes 

www.divinopolis.mg.gov.br e na secretaria 

al deverão ser encaminhados à 
Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada na Vereda Dr. Waldemar Rausch, 
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II – DAS VAGAS 
 
1 – As especialidades de formação, a idade mínima exigi
vagas para provimento do quadro discente (alunos) da Escola Municipal de Música “Maestro 
Ivan Silva” são as estabelecidas a seguir:
 
 

Especialidade de  Formação 

Musicalização Infantil 

* Os candidatos de Musicalização Infantil deverão ter nascido entre 
 
 
 

Especialidade de Formação 

Flauta 

Percussão/Bateria 

Piano 

Saxofone 

Teclado 

Trompete 

* O candidato poderá completar a idade mínima exigida até o dia 
 

 
 
III – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

 
1 – A matrícula do candidato implicará 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar, em hipótese 
alguma, seu desconhecimento.
 
2 – Poderão se inscrever para este processo 
Município de Divinópolis-MG.
 
3 – As vagas acima disponibilizadas 
interessado(a), em dias e horá
proteção e distanciamento social.
 
4 – No dia previamente determinado, 
senhas para os interessados. 
 
 4.1 – Serão distribuídas as senhas d
diferente para compor o cadastro de reserva.
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As especialidades de formação, a idade mínima exigida, as vagas por turno e n
para provimento do quadro discente (alunos) da Escola Municipal de Música “Maestro 

Ivan Silva” são as estabelecidas a seguir: 

 
Idade: Infantil 

Mínima Máxima 

07* (sete) anos 07* (sete) anos

TOTAL DE VAGAS:

* Os candidatos de Musicalização Infantil deverão ter nascido entre março de 2014 a agosto de 2014.

Idade: Adulto 
Mínima Máxima 

10* (dez) anos Não há 

10* (dez) anos Não há 

10* (dez) anos Não há 

11* (onze) anos Não há 

10* (dez) anos Não há 

10* (dez) anos Não há 

TOTAL DE VAGAS:

dade mínima exigida até o dia 16/08/2021. 

O PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar, em hipótese 

a, seu desconhecimento. 

Poderão se inscrever para este processo de admissão somente candidatos residentes no 
MG. 

acima disponibilizadas serão preenchidas conforme a ordem de chegada
e horários estabelecidos neste edital, observando as medidas de 

proteção e distanciamento social. 

No dia previamente determinado, 30 minutos antes do horário previsto, 

Serão distribuídas as senhas das vagas disponibilizadas e mais 
diferente para compor o cadastro de reserva. 
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da, as vagas por turno e número de 
para provimento do quadro discente (alunos) da Escola Municipal de Música “Maestro 

Total de 
Vagas 

07* (sete) anos 16 

TOTAL DE VAGAS: 16 
março de 2014 a agosto de 2014. 

Total de Vagas 

21 
12 
07 
23 
02 
06 

TOTAL DE VAGAS: 71 

a aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar, em hipótese 

somente candidatos residentes no 

conforme a ordem de chegada do(a) 
rios estabelecidos neste edital, observando as medidas de 

30 minutos antes do horário previsto, serão entregues 

as vagas disponibilizadas e mais 30 senhas em cor 
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4.2 – Será entregue somen
interessado, ou o seu responsável legal (para candidatos menores de 18 anos), ou
maior de 18 anos munida de procuração registrada em cartório.

 
4.3 – Somente receberão a senha os candidatos munidos de toda a documentação

descrita neste edital, inclusive 
 
5 – A distribuição de senhas e as
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada n
200, Bairro Santa Clara, Divinópolis/MG
marcações em solo, para o devido distanciamento social. 
 
 5.1 – Será permitida a presença
aglomeração de pessoas na fila.

 
6 – O candidato que já concluiu o Curso Básico 
Ivan Silva” ou em outra instituição de ensino musical
instrumento musical ou canto erudito, que não seja o da sua formação, podendo 
isenção das aulas das disciplinas 
cópia autenticada do diploma e histórico do 
Pedagógica da Escola. 
 
7 – Estará isento do pagamento da taxa de 
 

7.1 – Que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6

 
7.2 – Comprovar renda familiar inferior a 03(três) salários mínimos

Decreto Municipal 11.728, de 15 de fevereiro de 2015.
 

8 – Para solicitar esta isenção, o candidato deverá
da escola (ou solicitar o envio via e
documentos de comprovação de renda 
 
 8.2 – A entrega dos documentos 

 
9 – No ato da matrícula, o interessado
dados do aluno abaixo solicitados
 

9.1 – 01 foto 3X4; 
 
9.2 – Cópia e original para conferência do c
Divinópolis (emitido há no máximo 3 meses)
 
9.3 – Cópia e original para conferência
caso de menores, Certidão de Nascimento
 
9.4 – Para candidatos maiores de 18 anos, cópia e o
cópia autenticada em cartório
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Será entregue somente uma senha por pessoa na fila, podendo ser o próprio 
responsável legal (para candidatos menores de 18 anos), ou

maior de 18 anos munida de procuração registrada em cartório. 

Somente receberão a senha os candidatos munidos de toda a documentação
 foto 3x4. 

distribuição de senhas e as matrículas serão realizadas na secretaria da Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada na Vereda Dr. Valdemar Rausch, número

, Divinópolis/MG, e será necessário que cada candidato respeite as 
para o devido distanciamento social.  

a presença de somente uma pessoa por candidato, para 
de pessoas na fila. 

concluiu o Curso Básico na Escola Municipal de Música “Maestro 
a instituição de ensino musical poderá se matricular 

ou canto erudito, que não seja o da sua formação, podendo 
das disciplinas teóricas, em requerimento próprio, desde que apresentada 

cópia autenticada do diploma e histórico do curso, para avaliação e decisão da Comissão 

do pagamento da taxa de matrícula o candidato: 

estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007; 

enda familiar inferior a 03(três) salários mínimos
11.728, de 15 de fevereiro de 2015. 

isenção, o candidato deverá retirar um formulário padrão
(ou solicitar o envio via e-mail do candidato), preenchê-
de comprovação de renda solicitados no formulário de isenção

A entrega dos documentos será na secretaria da escola. 

interessado ou seu procurador deverá apresentar
abaixo solicitados: 

Cópia e original para conferência do comprovante de residência no município de 
(emitido há no máximo 3 meses), ou cópia autenticada em cartório

original para conferência do Documento de Identidade com foto ou, no 
menores, Certidão de Nascimento, ou cópia autenticada em cartório

Para candidatos maiores de 18 anos, cópia e original para conferência do CPF
cópia autenticada em cartório; 
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te uma senha por pessoa na fila, podendo ser o próprio 
responsável legal (para candidatos menores de 18 anos), ou pessoa 

Somente receberão a senha os candidatos munidos de toda a documentação 

secretaria da Escola 
a Vereda Dr. Valdemar Rausch, número 

, e será necessário que cada candidato respeite as 

uma pessoa por candidato, para evitar 

na Escola Municipal de Música “Maestro 
se matricular para outro 

ou canto erudito, que não seja o da sua formação, podendo solicitar 
desde que apresentada 

curso, para avaliação e decisão da Comissão 

estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
.135, de 26 de junho de 2007;  

enda familiar inferior a 03(três) salários mínimos, nos termos do 

um formulário padrão na secretaria 
-lo e anexá-lo aos 

de isenção. 

deverá apresentar a documentação e 

omprovante de residência no município de 
ópia autenticada em cartório; 

do Documento de Identidade com foto ou, no 
, ou cópia autenticada em cartório; 

nferência do CPF, ou 
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9.5 – Para menores, cópia 
foto e de CPF dos pais ou responsáveis legais
 
9.6 – Número de telefone com Whatsap
 
9.7 – E-mail do aluno pelo Gmail, para cadastro em plataforma da turma digital, para as 
disciplinas teóricas. 

 
10 – Não serão realizadas matrículas de candidatos menores de 18 anos sem a presença do 
responsável legal. 
 
11 – O candidato perderá o direito à vaga e à matrícula caso
oferecidos pela Escola. 

 
12 – Os candidatos no cadastro de reserva poderão 
meses após o início das aulas. 
 

12.1 – Os candidatos do cadastro de reserva
de contato telefônico, nos números de telefones fornecidos no ato da inscrição.
 
12.2 – A organização 
incorretos e, caso não consiga contat
comunicação indicados 
seguinte na ordem de classificação.
 
12.3 – Os candidatos do cadastro de reserva
Escola, para efetuar sua matrícula.
 
12.4 – É de inteira responsabilidade do candidato ou responsável legal manter 
atualizados todos seus dados junto a Escola

 
13 – Durante o período de pandemia pela COVID
 

13.1 – O aluno será cadastrado em três salas de aula em uma plataforma digital
receberá periodicamente vídeos, materiais, textos complementares, apostilas. Por esta 
sala digital, também será possível fazer provas e testes avaliativos
estabelecidos pelos professores teóricos
 
13.2 – As atividades deverão ser 
professor da disciplina;
 
13.3 – O aluno deverá possuir o instrumento de sua escolha neste edital, pois não 
haverá compartilhamento
instrumentos de sopro (Flauta, Saxofone e Trompete);
 
13.4 – As aulas de prática de instrumento serão realizadas em chamada ao vivo
professor de prática instrumental
deve estar preparado de acordo com instrução do professor, no horário marcado para 
sua aula, munido do instrumento e demais materiais para maior aproveitamento da 
aula. 
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Para menores, cópia e original para conferência de Documento de Identidade com 
foto e de CPF dos pais ou responsáveis legais, ou cópia autenticada em cartório

Número de telefone com Whatsapp, para aulas individuais do instrumento

mail do aluno pelo Gmail, para cadastro em plataforma da turma digital, para as 

Não serão realizadas matrículas de candidatos menores de 18 anos sem a presença do 

O candidato perderá o direito à vaga e à matrícula caso não atenda aos horários 

Os candidatos no cadastro de reserva poderão ser convocados para ocupar vaga
 

do cadastro de reserva serão convocados para matrículas através 
de contato telefônico, nos números de telefones fornecidos no ato da inscrição.

 do Processo de Ingresso não se responsabiliza por dados 
o consiga contato com o candidato no telefone ou outras formas de 

 no ato da inscrição, atestará o fato em ata e convocará o 
seguinte na ordem de classificação. 

do cadastro de reserva terão três dias úteis, após o
para efetuar sua matrícula. 

É de inteira responsabilidade do candidato ou responsável legal manter 
atualizados todos seus dados junto a Escola. 

Durante o período de pandemia pela COVID-19, as aulas acontecerão de forma rem

será cadastrado em três salas de aula em uma plataforma digital
periodicamente vídeos, materiais, textos complementares, apostilas. Por esta 

também será possível fazer provas e testes avaliativos
estabelecidos pelos professores teóricos 

As atividades deverão ser realizadas dentro do prazo estabelecido pelo 
professor da disciplina; 

O aluno deverá possuir o instrumento de sua escolha neste edital, pois não 
haverá compartilhamento dos instrumentos da escola neste momento, especialmente os 
instrumentos de sopro (Flauta, Saxofone e Trompete); 

As aulas de prática de instrumento serão realizadas em chamada ao vivo
professor de prática instrumental, via whatsapp ou outra plataforma digital
deve estar preparado de acordo com instrução do professor, no horário marcado para 
sua aula, munido do instrumento e demais materiais para maior aproveitamento da 
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e original para conferência de Documento de Identidade com 
, ou cópia autenticada em cartório; 

do instrumento; 

mail do aluno pelo Gmail, para cadastro em plataforma da turma digital, para as 

Não serão realizadas matrículas de candidatos menores de 18 anos sem a presença do 

ão atenda aos horários de aulas 

para ocupar vaga até dois 

serão convocados para matrículas através 
de contato telefônico, nos números de telefones fornecidos no ato da inscrição. 

não se responsabiliza por dados 
ou outras formas de 

no ato da inscrição, atestará o fato em ata e convocará o 

terão três dias úteis, após o contato da 

É de inteira responsabilidade do candidato ou responsável legal manter 

19, as aulas acontecerão de forma remota: 

será cadastrado em três salas de aula em uma plataforma digital e 
periodicamente vídeos, materiais, textos complementares, apostilas. Por esta 

também será possível fazer provas e testes avaliativos em dias e horários 

dentro do prazo estabelecido pelo 

O aluno deverá possuir o instrumento de sua escolha neste edital, pois não 
dos instrumentos da escola neste momento, especialmente os 

As aulas de prática de instrumento serão realizadas em chamada ao vivo com o 
lataforma digital. O aluno 

deve estar preparado de acordo com instrução do professor, no horário marcado para 
sua aula, munido do instrumento e demais materiais para maior aproveitamento da 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

 
 
 
 
 

 

13.5 – As disciplinas teóricas terão uma aula online semanal
minutos cada, com presença obrigatória do aluno.

 
14 – As matrículas serão realizadas

 
14.1 – Em todos os dias e horários, as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do 

início da matrícula. 
 
 

 
 

Dia 10/08 
Terça-feira 

Manhã -  

Tarde 

14 horas 
TECLADO 
PIANO 

 
*A divulgação das vagas remanescentes será disponibilizada na secretaria da escola no dia 
13/08/2021, às 11 horas. 
 
 

IV – DA PROVA DE ADIANTAMENTO ESCOLAR
 
1 – Os candidatos devidamente matriculados
prova para adiantamento escolar até o 3º Período.
 
2 – Somente será aplicada esta
especificando o período que deseja ingressar (2º ou 3º).
 

2.1 – O conteúdo programático da Prova Especial estará à disposição dos candidatos
ato da matrícula. 
 
2.2 – O aluno receberá um comprovante com as recomendações da prova, que será 
aplicada no dia 17 de agosto
“Maestro Ivan Silva”. 
 

3 – As provas terão o valor de 100 (cem) pontos cad
período pretendido deverá corresponder a 60% dos pontos distribuídos em cada uma das 
provas (Teoria Musical e Solfejo).
 
4 – Será assegurado ao candidato que não obtiver 60% dos pontos distribuídos em cada prova
de adiantamento escolar, o direi
 
5 – O resultado da prova de adiantamento
a partir das 14 horas. 
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As disciplinas teóricas terão uma aula online semanal, com duração de 30 
minutos cada, com presença obrigatória do aluno. 

As matrículas serão realizadas conforme dias e horários abaixo: 

Em todos os dias e horários, as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do 

Dia 11/08 
Quarta-feira 

Dia 12/08 
Quinta-feira 

- 
10 horas 
FLAUTA 

10 horas
Musicalização 
Infantil

14 horas 
BATERIA 
TROMPETE 

14 horas 
SAXOFONE 

14 horas
Vagas 
Remanescentes

lgação das vagas remanescentes será disponibilizada na secretaria da escola no dia 

DE ADIANTAMENTO ESCOLAR 

devidamente matriculados neste Processo de Ingresso
to escolar até o 3º Período. 

esta prova ao candidato que a requerer no ato da matrícula, 
especificando o período que deseja ingressar (2º ou 3º). 

O conteúdo programático da Prova Especial estará à disposição dos candidatos

O aluno receberá um comprovante com as recomendações da prova, que será 
agosto de 2021, às 16 horas, na Escola Municipal de Música 

As provas terão o valor de 100 (cem) pontos cada. A nota mínima para o ingresso no 
período pretendido deverá corresponder a 60% dos pontos distribuídos em cada uma das 

Solfejo). 

assegurado ao candidato que não obtiver 60% dos pontos distribuídos em cada prova
, o direito de continuar com a matrícula no 1º Período.

de adiantamento será divulgado pela Secretaria da 
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, com duração de 30 

Em todos os dias e horários, as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do 

Dia 13/08 
Sexta-feira 

10 horas 
Musicalização 
Infantil 

14 horas 
Vagas 
Remanescentes 

lgação das vagas remanescentes será disponibilizada na secretaria da escola no dia 

Ingresso poderão fazer a 

rova ao candidato que a requerer no ato da matrícula, 

O conteúdo programático da Prova Especial estará à disposição dos candidatos no 

O aluno receberá um comprovante com as recomendações da prova, que será 
Municipal de Música 

A nota mínima para o ingresso no 
período pretendido deverá corresponder a 60% dos pontos distribuídos em cada uma das 

assegurado ao candidato que não obtiver 60% dos pontos distribuídos em cada prova 
matrícula no 1º Período. 

será divulgado pela Secretaria da Escola, no dia 18, 
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V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1 – Os candidatos matriculados 
acordo com o Regimento Interno da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” 
vigente.  
 
 

2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadori
“Maestro Ivan Silva”. 
 
 
Divinópolis, 02 de agosto de 20
 
 
 

 
 

Maria Tereza da Cruz Mimoso Sousa
Coordenadora de Educação Musical

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os candidatos matriculados por este edital passarão a integrar o quadro discente
acordo com o Regimento Interno da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria da Escola Municipal de Música 

de 2021. 

a Tereza da Cruz Mimoso Sousa 
Coordenadora de Educação Musical 

  
Mardey Sousa Russo

Gerente de Projetos e de Ação cultural
 

___________________________________ 
Diniz Borges Filho 

Secretário Municipal de Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 
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passarão a integrar o quadro discente, de 
acordo com o Regimento Interno da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” 

da Escola Municipal de Música 

Mardey Sousa Russo 
Gerente de Projetos e de Ação cultural 


