EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ARTES MARIA JOSÉ GUEDES (EMART)
Macaé-RJ 2018. 1

1 - Das inscrições:
1.1. Poderão se inscrever no curso básico em instrumento musical, candidatos a partir de 14
anos e para o curso básico em canto a partir de 16 anos;
1.2. Poderão se inscrever no curso de musicalização infantil, candidatos a partir dos 10 anos
até os 13 anos e 11 meses e para o coral infantil da EMART a partir de 9 anos;
1.3. Poderão se inscrever no curso livre de teatro infantil candidatos a partir dos 9 anos, teatro
adolescente a partir dos 12 anos e teatro adulto a partir dos 16 anos;
1.4.Poderão se inscrever no curso de pintura em tela, candidatos a partir dos 14 anos.
1.5. As inscrições estarão abertas da 00h01m do dia 01 de fevereiro às 23h59m do dia 10 de
fevereiro de 2018 no portal da Prefeitura Municipal de Macaé e serão online;
1.6. Somente a inscrição não habilita o candidato como classificado aos cursos da EMART.
2 - Da prova de seleção:
2.1. Só haverá prova de seleção para os cursos básico em instrumento musical e básico em
canto. Os demais cursos serão por ordem de inscrição;
2.1 A seleção será feita em três etapas: Acuidade auditiva (percepção sonora) em caráter
eliminatório; questionário pessoal e raciocínio lógico em critério de desempate que acontecerá
no dia 20 de fevereiro de 2018 na EMART, localizada na Avenida Rui Barbosa, 780 – Centro–
Macaé–RJ. É necessário que o candidato traga uma prancheta para apoiar a folha da prova, ou
outro apoio qualquer e caneta esferográfica de cor azul;
2.2. O processo seletivo acontecerá em dois horários, podendo o candidato escolher na hora
da inscrição o horário que quer fazer a prova: pela manhã (9 horas) e pela tarde (14 horas).

3 - Do número de vagas:
3.1. Para o processo seletivo serão disponibilizadas 150 vagas pela manhã e 150 pela tarde por
ordem de inscrição e escolha do horário;
3.2. Para o curso básico em instrumento musical, as vagas serão preenchidas por ordem de
classificação no processo seletivo e escolha do instrumento musical, já que cada instrumento
tem um número de vagas especifico. O número de vagas para cada instrumento será divulgado
no dia do processo seletivo. Para o curso básico em canto, as vagas serão preenchidas por
ordem de classificação no processo seletivo;
3.3. Para os demais cursos as vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição. O número de
vagas estará disponível na secretaria da escola juntamente com a listagem de inscritos.
4 - Do desempate:
O critério de desempate será através do questionário pessoal e prova de raciocínio lógico, se
ainda assim continuar empatado será por ordem de inscrição. Esse critério serve apenas para
os cursos que tiverem processo seletivo, já que os demais serão por ordem de inscrição;
5 - Do resultado:
O resultado será afixado na Escola Municipal de Artes Maria José Guedes localizada na Avenida
Rui Barbosa, 780 – Centro– Macaé–RJ no dia27 de fevereiro de 2018.
6 -Da matrícula:
As matrículas acontecerão nos dias 27,28 de fevereiro e 1 e 2 de março de 2018 na secretaria
da escola Municipal de Artes Maria José Guedes localizada na Avenida Rui Barbosa, 780 –
Centro–Macaé–RJ, das 9h às 19h. O candidato deverá ir munido dos documentos necessários
para a matricula, pois não será feita em hipótese alguma matrícula faltando algum documento.
São: Cópia do RG, Cópia do CPF, Cópia do comprovante de residência e duas fotos 3x4. Os
menores de idade deverão levar a cópia do RG do responsável e nesse caso o responsável
deverá estar presente na hora da matrícula para assinar e preencher o termo de
responsabilidade do menor. O não comparecimento nessas datas será entendido como
desistência e o candidato perderá a vaga.
7 - Dos cursos:
7.1- O curso básico em instrumento musical terá início dia 5 de março de 2018. Serão
ofertadas vagas nos 3 turnos de acordo com a procura e número mínimo de aluno. O curso
terá duração de 1 ano e meio com duas aulas por semana: teoria e prática de instrumento. É
necessário que os alunos tenham o instrumento para as aulas e estudo. O aluno que não tiver
o instrumento poderá cursar apenas as aulas de teoria por seis meses até obter o instrumento
para as aulas práticas;
7.2. O curso básico em canto terá início dia 5 de março de 2018. Serão ofertadas vagas nos 3
turnos de acordo com a procura e número mínimo de aluno. O curso terá duração de 1 ano e
meio com duas aulas por semana: teoria e prática vocal. É necessário que o aluno esteja em

boas condições de saúde vocal, um exame médico poderá ser solicitado para comprovação,
além de avaliação com a fonoaudióloga;
7.3. O curso de musicalização infantil terá duração de 4 anos: Musicalização infantil e
laboratório de instrumentos musicais no primeiro e segundo ano de curso e aulas práticas no
instrumento musical de sua escolha (de acordo com a disponibilidade da escola) e percepção
musical no terceiro e quarto ano de curso. A escola de Artes Maria José Guedes possui um
projeto de coral infantil a partir de 9 anos de idade, podendo o candidato optar apenas pelo
coral ou fazer concomitante com a musicalização infantil quando completar 10 anos (até os 9
anos e 11 meses só poderá fazer o coral infantil). Os critérios para esse curso em relação à
matrícula, vagas e demais serão os mesmos do curso básico em instrumento musical e básico
em canto disposto nos itens 6 e 8.
7.4. O curso de pintura em tela terá duração de 1 ano com 2 horas de aula uma vez por
semana. Os critérios para esse curso em relação à matrícula, vagas e demais serão os mesmos
do curso básico em instrumento musical e básico em canto disposto nos itens 6 e 8.
7.5. O curso livre em Teatro terá duração de 1 ano com 2 horas de aula uma vez por semana.
Os critérios para esse curso em relação à matrícula, vagas e demais serão os mesmos do curso
básico de instrumento musical e básico em canto disposto nos itens 6 e 8.
8 - Das vagas e permanência:
8.1. Perderá a vaga ou será considerado desistente o candidato que não efetuar a matrícula
nos dias estipulados (27 e 28 de fevereiro, 1 e 2 de março);
8.2. Perderá a vaga o aluno que após a matricula não comparecer na aula inaugural e na
segunda aula sem justificativa legal seja por e-mail ou telefone;
8.3- Perderá a vaga o aluno que tiver 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas sem justificativa
legal;
8.4. Perderá a vaga o aluno que ao fim de cada semestre não obtiver média 6;
8.5. Perderá a vaga o aluno que ao final do semestre não renovar a matricula nos prazos
estipulados;
8.6. Nos cursos: básico em instrumento musical, básico em canto, livre de teatro e curso de
pintura em tela não será permitido o trancamento de matricula e nem troca de instrumento.
Caso queira trocar ou trancar terá que passar pelo processo seletivo novamente;
8.7. Para troca de horário, o aluno deverá entrar com um protocolo na secretaria da escola
solicitando a mudança e aguardando análise, disponibilidade e deferimento da coordenação
de música, teatro e pintura.

PARA OS ASSUNTOS NÃO TRATADOS NESSE EDITAL, FAVOR PROCURAR A SECRETARIA DA
ESCOLA DE ARTES MARIA JOSÉ GUEDES – EMART, LOCALIZADA NA AVENIDA RUI BARBOSA,
780 – CENTRO- MACAÉ – RJ, DAS 9H ÀS 19H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

