PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JORGE ANDRADE

EDITAL DE MATRÍCULAS
PARA O ANO DE 2019
A Direção da Escola Municipal de Música Jorge Andrade, torna público o Edital de
Matrículas, para as vagas, referente ao ano letivo de 2019.
INSCRIÇÃO PARA O SORTEIO:
DATA: 3, 4 e 5 de dezembro de 2018
HORÁRIOS: 08:00h as 11:30h – 14:00h as 17:30h – 18:00h as 21:00h
LOCAL: Escola Municipal de Música Jorge Andrade
 O candidato deverá se inscrever uma única vez e em um único curso. Sendo o
candidato identificado em mais de uma inscrição, a mesma será
automaticamente cancelada.
 No ato da inscrição, o candidato deverá informar o curso e o turno pretendido.
 O aluno da rede municipal, no ato da inscrição, deverá apresentar uma
declaração confirmando sua matrícula na Escola do Município.
CURSOS E VAGAS:
As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
50% alunos da rede municipal de ensino
50% comunidade geral (Escolas estaduais, privadas e interessados da comunidade)
Serão oferecidas 270 vagas, distribuídas nas modalidades e turnos abaixo:
TURNO DA MANHÃ:
Musicalização Infantil (08 a 11 anos) 40 vagas – 04 horas semanais
Musicalização Juvenil (12 a 17 anos) 50 vagas – 02 horas semanais
TURNO DA TARDE:
Musicalização Infantil (08 a 11 anos) 40 vagas – 04 horas semanais
Musicalização Juvenil (12 a 17 anos) 50 vagas – 02 horas semanais
Contrabaixo – (15 a 17 anos) 15 vagas – 45 minutos semanais
TURNO NOITE:
Iniciação Musical (a partir de 17 anos) 75 vagas - 02 horas semanais

SORTEIO:

06 de dezembro, as 09h da manhã, no Auditório da Escola.
No caso do não preenchimento das vagas destinadas a alunos oriundos das Escolas
públicas municipais, estas serão disponibilizadas a comunidade em geral, na ocasião
do sorteio.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO SORTEIO:
06 de Dezembro - a partir das 15h – no mural da Escola

MATRÍCULAS:
DATA: 10,11 E 12 de Dezembro
HORÁRIO: 08:00h as 11:30h – 14:00h as 17:30h – 18:00h as 20:30h
LOCAL: Secretaria da Escola de Música Jorge Andrade

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA:
02 FOTOS 3 X 4
XEROX DO RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO (CANDIDATO)
COMPROVANTE DE RESIDENCIA
O turno escolhido na inscrição é intransferível na matrícula.
A vaga é destinada a pessoa que participou do sorteio, conforme inscrição.
A apresentação do comprovante de inscrição é imprescindível no ato da matrícula
Caso haja empecilho no comparecimento do responsável no ato da matrícula a
mesma poderá ser realizada por um procurador, desde que este esteja munido de
todos os documentos solicitados.
Não haverá trancamento de matrícula, somente os previstos em lei.

