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EDITAL DE PROCESSO DE INGRESSO 002/2021 
 
 
 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS AO CURSO BÁSICO 
DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MAESTRO IVAN SILVA”. 
 
 
 
 
A Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” da Secretaria Municipal de Cultura 
de Divinópolis, Minas Gerais, faz saber a todos que realizará Processo de Seleção para o 
Curso Básico de Música, com formação em canto erudito, na forma determinada neste 
Edital. 
 
 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
1 – O Processo Seletivo para o Curso Básico de Música, com formação em canto 
erudito, será realizado sob a responsabilidade e organização da Escola Municipal de 
Música “Maestro Ivan Silva” da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis, 
obedecidas as normas deste Edital. 
 
2 – O Processo Seletivo destinar-se-á ao provimento de vagas do quadro discente da 
Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva. 
 
3 – ANTES DE FAZER SUA INSCRIÇÃO, o candidato DEVERÁ LER 
ATENTAMENTE TODO ESTE EDITAL que rege o Processo Seletivo para a Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, bem como deverá tomar conhecimento de 
quaisquer retificações que venham a ser publicadas durante a vigência do Processo 
Seletivo e também de todas as demais informações a ele concernentes que forem 
disponibilizadas pela Internet, na página www.divinopolis.mg.gov.br e na secretaria 
da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”. 
 
4 – Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser 
encaminhados à Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, situada na Vereda 
Dr. Waldemar Rausch, nº 200, Bairro Santa Clara, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-150. 
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II – DAS VAGAS 
 
1 – A especialidade de formação, a idade mínima exigida e vagas disponíveis para o  
quadro discente da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” são as 
estabelecidas a seguir: 
 

Especialidade de Formação Idade Mínima Total de Vagas 

Canto Erudito  18* (dezoito) anos 20 

Total de Vagas 20 
* O candidato poderá completar a idade mínima exigida até o dia 16/08/2021. 

 
III – DAS INSCRIÇÕES 
 
1 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar, em hipótese 
alguma, seu desconhecimento. 
 
2 – Poderão se inscrever para este processo seletivo somente candidatos residentes no 
Município de Divinópolis-MG. 
 
3 – As inscrições serão realizadas pelo site da Prefeitura Municipal, no 
WWW.divinopolis.mg.gov.br nos dias 05 e 06 de agosto de 2021, até o limite de 72 
inscrições. O sistema será automaticamente encerrado, após o preenchimento das 72 
vagas para a inscrição, podendo não ocorrer o segundo dia das inscrições.  
 
4 – Após a inscrição será emitido um comprovante, que o candidato deverá apresentar 
na entrada da sua prova de seleção, pode ser impresso ou pelo celular. 
 
5 – O candidato que já se formou na Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” 
ou em qualquer outra instituição de ensino musical, poderá prestar o processo seletivo 
para canto erudito, que não seja o da sua formação de origem, podendo pedir isenção 
das aulas teóricas, desde que apresentada cópia autenticada do diploma e histórico do 
curso, para avaliação e decisão da Comissão Pedagógica da Escola. 
 
IV – DAS PROVAS 
 
1 – O Processo Seletivo constará de uma etapa de prova no valor de cem pontos, 
conforme discriminado abaixo: 
 

1.1 - Prova Individual, de caráter classificatório, que avaliará a percepção rítmica, 
melódica e coordenação motora do candidato, valendo cem pontos. 

 
1.2.1 – A Prova Individual terá por objeto de avaliação o seguinte conteúdo 
programático: Percepção Rítmica (coordenação motora); Percepção Melódica 
(reconhecimento auditivo); Coordenação Motora. 
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2 – Apurado o total de pontos obtidos na Prova Individual, na hipótese de empate, será 
dada preferência, para efeito de classificação, ao candidato que tiver maior idade. 

 
V – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 
1 – A Prova Individual será realizada nos dias 09 ou 10 de agosto de 2021. O dia e 
horário serão disponibilizados para atendimento individual, conforme comprovante 
emitido no ato da inscrição. 
 
2 - O candidato deverá comparecer ao local definido com antecedência de 20 (vinte) 
minutos do horário fixado para o início da realização das provas, munido 
OBRIGATORIAMENTE de documento de identidade com foto original, caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 
 
3 – Devido ao distanciamento preventivo para conter a pandemia pela COVID-19, 
pedimos que os horários determinados para a prova seja respeitado. Uso de máscara 
obrigatório. 
 
4 – Não haverá segunda chamada para a prova, ficando eliminado do Processo Seletivo 
o candidato que por qualquer motivo não comparecer na data, local e horário definidos 
para sua realização. 
 
5 – O resultado do Processo Seletivo será divulgado na Escola Municipal de Música 
Maestro Ivan Silva no dia 10 de agosto de 2021 a partir das 14 horas. 
 
6 - Não haverá Serviço Médico em funcionamento no local de realização das provas. 
Assim sendo, o candidato que faz uso regular, ou estiver, à época, em uso temporário de 
algum medicamento, deverá tomar providências quanto à sua aquisição e porte. 
 
7 - Não haverá funcionamento de guarda-volumes no local de realização das provas e a 
Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” não se responsabilizará por perda ou 
extravio de quaisquer objetos e documentos durante a realização do Processo Seletivo. 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1 – Obedecidos os critérios estabelecidos no item IV deste Edital, a nota final dos 
candidatos será computada e uma lista de classificação será gerada, da maior nota para a 
menor. 
 
2 – N hipótese de igualdade de nota final, terá prioridade, para fins de desempate, o 
candidato que: 
 

2.1. – Tiver a maior idade. 
 
 
VII - DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 
 
1 – Os resultados finais serão divulgados no dia 10 de agosto de 2021, a partir das 14 
horas, na secretaria da escola. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo dentro 
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das vagas oferecidas, deverão efetuar sua matrícula ns dias 11 ou 12 de agosto de 2021, 
de quarta e quinta-feira, de 07 às 12 horas, na Escola Municipal de Música “Maestro 
Ivan Silva”. 
 
2 – Para efetivar a matrícula o candidato aprovado dentro das vagas deverá, efetuar o 
pagamento da importância de 2 (duas) UPFMD (unidade padrão fiscal do Município de 
Divinópolis), com valor referente a 2021, relativa ao Preço Público instituído pelo 
Decreto nº 11.728, de 2015, a qual poderá ser dividida para pagamento em até 3 (três) 
parcelas mensais. 
 

1.1 – O boleto para pagamento do Preço Público será emitido após o dia 18 de 
agosto de 2021, com vencimentos para 10/09, 10/10 e 10/11 de 2021. 

 
3 – No ato da matrícula, o candidato aprovado dentro das vagas deverá apresentar: 
 

3.1 - 01 foto 3X4; 
 
3.2 - Cópia (e original para conferência) do comprovante de residência do 
candidato no município de Divinópolis (emitido há no máximo 3 meses); 
 
3.3 - Cópia (e original para conferência) do Documento de Identidade com foto; 
 
3.4 - Cópia (e original para conferência) do CPF; 
 
3.5 - Número de telefone com Whatsapp, para aulas individuais do instrumento; 
 
3.6 - E-mail do aluno pelo Gmail, para cadastro em plataforma da turma digital, 
para as disciplinas teóricas. 
 

4 – Não serão realizadas matrículas com ausência dos documentos, foto ou dados 
solicitados acima 
 
5 – A matrícula será efetuada conforme horários das aulas oferecidas pela Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, por ordem de chegada, ficando o candidato 
aprovado, ciente de que poderá fazer parte de turmas com diferentes faixas etárias. 
 
6 – O candidato perderá o direito à vaga e à matrícula caso: 
 

6.1 - Não atenda aos horários teóricos e de instrumento oferecidos pela Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”; 
 
6.2 - A data de nascimento, ou quaisquer outros dados constantes na inscrição, 
estejam incorretos; 
 
6.3 – Não efetive sua matrícula no período determinado neste Edital. 
 
6.4 – O não pagamento da taxa de matrícula. 
 

7 – Em nenhuma hipótese serão aceitas matrículas de candidatos fora da idade mínima 
para ingresso. 
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8 – Caso não seja classificado no limite das vagas oferecidas, o candidato ficará como 
excedente, podendo ser convocado para ocupar uma vaga até 2 meses após o início das 
aulas;  
 

8.1 - Os candidatos excedentes serão convocados para matrículas através de 
contato telefônico, nos números de telefones fixos fornecidos no ato da inscrição. 
 
8.2 - A organizadora do Processo Seletivo não se responsabiliza por dados 
incorretos e, caso não consiga contatar o candidato no telefone fixo indicado no 
ato da inscrição, atestará o fato em ata e convocará o seguinte na ordem de 
classificação. 
 
8.3 - Os candidatos excedentes terão três dias úteis, após o contato da Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, para efetuar sua matrícula. 

 
9 – As aulas do próximo período letivo terá início no dia 16 de agosto de 2021. 
 
10 – Durante o período de pandemia pela COVID-19, as aulas acontecerão de forma 
remota: 
 

10.1 – O aluno será cadastrado em três salas de aula em uma plataforma digital e 
receberá periodicamente vídeos, materiais, textos complementares, apostilas. Por 
esta sala digital, também será possível fazer provas e testes avaliativos em dias e 
horários estabelecidos pelos professores teóricos 
 
10.2 – As atividades deverão ser realizadas dentro do prazo estabelecido pelo 
professor da disciplina; 
 
10.3 – As aulas de prática de canto serão realizadas em chamada ao vivo com o 
professor, via whatsapp ou outra plataforma digital. O aluno deve estar 
preparado de acordo com instrução do professor, no horário marcado para sua 
aula, munido dos materiais para maior aproveitamento da aula. 
 
10.4 – As disciplinas teóricas terão uma aula online semanal, com duração de 30 
minutos cada, com presença obrigatória do aluno. 

 
 
VIII – DA PROVA ESPECIAL (Adiantamento Escolar) 
 
1 – Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo, e devidamente matriculados, 
poderão fazer a Prova Especial para adiantamento escolar até o 3º Período. 
 
2 – Somente será aplicada Prova Especial ao candidato que a requerer no ato da 
matrícula, especificando o período que deseja ingressar (2º ou 3º). 
 

2.1 – Será permitida somente uma opção de período. 
 
2.2 – O conteúdo programático da Prova Especial estará à disposição dos 
candidatos no ato da matrícula. 
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3 – A Prova Especial será realizada na Escola Municipal de Música “Maestro Ivan 
Silva”, situada na Vereda Dr. Waldemar Rausch, nº 200, Bairro Santa Clara, 
Divinópolis/MG, no dia 17 de agosto de 2021, às 16 horas. 
 
4 – O candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido 
de carteira de identidade com foto, lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. 
 
5 – Não haverá segunda chamada para a Prova Especial prevista neste Edital. 
 
6- Em nenhuma hipótese o candidato realizará prova em horários ou espaço físico 
diverso dos pré-determinados. 
 
7 – A nota mínima para o ingresso no período pretendido deverá corresponder a 60% 
dos pontos distribuídos em cada uma das provas (Teoria Musical e Solfejo). 
 
8 – Será assegurado ao candidato que não obtiver 60% dos pontos distribuídos em cada 
prova, o direito de matrícula no 1º Período. 
 
9 – O resultado da Prova Especial será divulgado somente pela Secretaria da Escola 
Municipal de Música “Maestro Ivan Silva”, através de afixação do resultado em mural, 
no dia 18 de agosto de 2021, a partir das 14 horas. 
 
10 – Outras informações poderão ser obtidas, pessoalmente, junto à Secretaria da 
Escola. 
 
 
IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
1 – Os candidatos aprovados e matriculados passarão a integrar o quadro discente, de 
acordo com o Regimento Interno da Escola Municipal de Música “Maestro Ivan Silva” 
vigente.  
 
2 – Os casos omissos serão resolvidos pela direção e supervisão da Escola Municipal de 
Música “Maestro Ivan Silva”. 
 
Divinópolis, 02 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Maria 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 
 


