EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO LIVRE DE PINTURA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ARTES MARIA JOSÉ GUEDES (EMART) – LEITURA OBRIGATÓRIA
Macaé-RJ 2020. 1

1 – Das inscrições:
Poderão se inscrever no Curso Livre de Pintura em tela, candidatos a partir dos 14 anos;
O curso de pintura não terá prova de seleção e os candidatos serão chamados para
ocuparem as vagas de acordo com a ordem de inscrição e disponibilidade de vaga;
As inscrições serão on-line e estarão abertas das 09h do dia 03/02/2020 até as 17h do dia
05/02/2020, ou assim que atingirem o limite de 100 inscrições, no portal da Prefeitura
Municipal de Macaé;

O candidato que conseguir se inscrever na ficha de cada turma já terá a sua vaga
garantida, estando habilitado para até o dia 07/02/2020, até as 21h, realizar a sua
matrícula na Emart, com penalidade de perdada vaga, caso não a efetive no prazo
estipulado.
2- Do número de vagas e do resultado:
Serão convocados os 64 primeiros inscritos para as diferentes turmas oferecidas e os 36
restantes formarão cadastro de reserva, que serão convocados de acordo com a
disponibilidade de vagas remanscentes nas turmas. A listagem final dos selecionados será
afixada na Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (localizada na Avenida Rui Barbosa,
780 - centro- Macaé-RJ), no dia 06/02/2020 a partir das 14h;
A reclassificação para vagas remanecenstes ocorrerá no dia 10/02/2020 a partir das 14h, e
o candidato será notificado por e-mail informado no ato da inscrição on-line;
As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, devendo o candidato optar pelo turno
da tarde ou noite e horário, listados abaixo, no momento da inscrição;
Serão convocados:
Terça-feira:

Quinta-feira:

Turma das 14h – 10 vagas

Turma das 14h – 12 vagas

Turma das 16h – 10 vagas

Turma das 16h – 15 vagas

Turma das 18h – 7 vagas

Turma das 18h – 10 vagas

Os candidatos do cadastro de reserva serão convocados somente através de e-mail
informado no ato da inscrição on-line, em caso de surgimento devagas;
3- Da matrícula:
As matrículas acontecerão no dia 06/02/2020 e 07/02/2020, na secretaria da Escola
Municipal de Artes Maria José Guedes localizada na Avenida Rui Barbosa, 780 – CentroMacaé-RJ, das 8h às 21h. O candidato deverá estar munido dos documentos necessários para a
matrícula, pois não será feita, em hipótese alguma, matrícula faltando algum documento. São
eles: Cópia do RG, Cópia do CPF, Cópia do comprovante de residência e duas fotos 3x4. Para os
menores de idade, o responsável deverá estar presente na hora da matrícula com os
documentos citados acima, assim como a cópia do RG do mesmo para assinar e preencher o
termo de responsabilidade e efetuar a matrícula. O não comparecimento nessas datas será
entendido como desistência e o candidato perderá a vaga, sendo a mesma disponibilizada para
a lista de espera.
4- Da duração e do início das aulas:
O Curso de Pintura em tela tem duração de 1 ano, com 2 horas de aula, uma vez por
semana. O curso terá início no dia 11/02/2020.

5- Das vagas e da permanência:
Perderá a vaga ou será considerado desistente o candidato que não comparecer na
matrícula nos dias estipulados: 06/02/2020 e 07/02/2020;
Perderá a vaga o aluno que após a matrícula não comparecer na primeira e na segunda
aula, sem justificativa legal, seja por e-mail ou telefone;
Perderá a vaga o aluno que tiver 3 faltas consecutivas ou 5 alternadas sem justificativa legal;
Não será permitido o trancamento de matrícula. Caso o aluno perca o semestre por falta ou
rendimento e queira reingressar nos cursos livres e básicos, terá que passar pelo processo de
inscrição e seletivo novamente quando disponibilizado pela Emart;
Para possível troca de horário, o aluno deverá entrar com um protocolo na secretaria da
escola solicitando a mudança e aguardar análise, disponibilidade e deferimento pela Direção
da Emart.
Perderá a vaga o aluno que não providenciar o material necessário para as aulas no prazo
estipulado pelo professor e pela escola (ver item 6.1).

6- Do material:
Material necessário para as aulas:
-TINTA ÓLEO NAS CORES

Branco Titânio
Preto
Amarelo de Cádmio
Amarelo Ocre
Verde Esmeralda
Verde Vessie
Azul Ultramar
Azul Cerúleo ou Cobalto
Carmim ou Alizarim
Vermelho de Cádmio
Terra de Siena queimada
Sombra natural
Sombra queimada
DILUENTE PARA TINTA ÓLEO: diluente sem cheiro: Ecosolv ou Diluente Eco (não serão aceitos
outros diluentes para sala de aula);
-Papel toalha para limpeza;
-Potes de vidro com tampa;
-Pincéis: chatos, cerdas tamanhos 0, 12 e 24;
-Telas médias (30X40cm);
-Maleta para guardar o material;
-Caderno para anotações;
6.1- O aluno deverá trazer o material solicitado a partir da segunda aula.

7- Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Macaé para dirimir toda e qualquer questão inerente ao
presente Edital com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
possa ser.

ANEXO I -

1. Cronograma

ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

LOCAL

Inscrições

03/02/2020 a 05/02/2020

Ver item 1

Portal da Prefeitura Municipal de
Macaé

Matriculas

06/02/2020 e 07/02/2020

08 às 21h

EMART

Listagem final

06/02/2020

A partir das 14h

EMART

Reclassificação para vagas
remanecenstes

10/02/2020

A partir das 09h

Notificação por e-mail

Início das aulas

11/02/2020

Conforme
horário
escolhido

EMART

