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Secretaria de Cultura e Turismo

EDITAL 001/ 2021 - SECULT - CCFRJ

i>rPr , de
Joinville

INGRESSO PARA OS CURSOS DA ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOS 2020

A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (SECULT), por meio da Escola de Música

Villa-Lobos (EMVL) da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr. torna público o Edital de Ingresso nos

Cursos de Música ofer ecidos em 2021.

Curso de Instrumento ou Canto
Curso livre de Música (Adulto)

INSCRIÇÕES DE 15 e 16/ 02 / 2 0 2 1

O Módulo Cur so livr e é oferec ido para c andidatos que quei r am ini c iar  o aprendizado de um

instr umento music al/ c anto.  Para tanto,  o c andidato deverá ter 12 anos,  ou mais, c ompletados

até 31 de març o de 2021, ou 15 anos ou mais,  c ompletados até 31 de març o de 2021,  para os

cursos de canto. Com 1 (um)  ano de duraç ão, o Curso Oficina propicia c onhecimento i ni c ial do

instr umento pretendido,  leitura musical e preparaç ão para proc essos seletivos posteri ores.

Curso Livre de Música Adulto

Cursos : Ac ordeão, Bateri a, Canto Lírico, Canto Popular, Contrabaixo Ac ústi c o, Contrabaixo

Elétri co, Flauta Doce, Flauta Transversal,  Flauta Transversal Popular,  Gui tarr a,  Piano,  Saxofone

Erudito, Saxofone Popular,  Viola ( de orquestra),  Violino,  Violão,  Trompete,  Trombone.

Dur ação : 01 ano leti vo.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 0 Processo de Ingresso da Escola de Música Villa-Lobos da Secr etaria de Cultura e Turismo

de Joinville, denominada EMVL-SECULT, será regido pelo pr esente Edit al e executado pela

Comissão de Ingr esso, denominada CI-EMVL, constituída pelos seguintes membros:  Gerente da

Casa da Cultura Fausto Rocha Jr ., Coor denador da EMVL-SECULT, Secretária da UCC-SECULT e

um representante do corpo docente da EMVL-SECULT.

1.2 Investimento para os c ur sos de música da EMVL-SECULT: o processo de ingresso é gratui to,

o valor  da matr í c ula é de R$ 60,00,  ac resc ido de 10 parc elas de R$ 60,00 a serem pagas de

març o à dez emb ro de 2021. Para os i nteressados, a escola abr irá no i ní c io  do  an o l eti vo,

proc esso para obtenç ão de bolsas de estudo para quem tem renda fami li ar  c ompatí vel c om o

Cadastro únic o da Sec retari a de Assi stência Social do município.

Free Hand
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2.  DO CRONOGRAMA

2.1 0 Pro c esso de I ngresso para os Cursos de  I nstr ume nto/Canto no Módu lo Of i c in a Adulto

será r ealizado conforme cronograma abaixo:

DATAS Cronog ram a l oc a l

10 / 02 / 20 21 Pub li cação do  E di tal  no Di ár io  O fi c ia l do  M un ic íp io www. j o invi l l e .s c .gov. b r

EDUCAÇÃ O - EDUCAÇÃO  CULTURA

15  e  16 / 02 / 2021 Per íodo de i nsc riç ões onl ine :  das  10h  do di a 15 /02 às  20h www. j oi nvi l le . sc . gov.b r

do dia 16/02. EDUCAÇÃO -> EDUCAÇÃO CULTURA

18/02/2021 Divulgação do resultado a partir das 20h. www.joinville.sc.gov.br
EDUCAÇÃ O /  EDUCAÇÃO CULTURA

25 e 26/02/2021 Matrícula presencial, Secretaria da Escola de Música Secretaria da Escola de Música
Vil la -Lobos,  das 8h30 às  12h30 e 14h30  às 18h30 Vil l a-Lobos

A definir Início do período de convocação dos candidatos do Aguardar convocação
Cadas tro Rese rva.

01/03 Início do ano letivo Escola de Música Villa-Lobos

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições do Curso de Música -  Módulo Oficina Adult o ser ão realiz adas por  meio

eletr ônico (Fase 1).  Após o encer ramento do pr ocesso por meio elet rônico , as inscr ições do

Curso de Música - Módulo Oficina Adulto serão realizadas na Secretaria da EMVL/SECULT (Fase

II), de acordo com o cronograma (Item 2).

3.2 A realizaç ão do Proc esso de Ingresso será integralmente gratui ta.

3.3 Para as inscrições dos cursos r ealiz adas exclusivamente por  meio eletr ônico o candidato

deverá seguir os passos:

1) ler atentamente o Edital;

2) acessar o endereço eletrônico www.joinville.sc .gov.br, seguir o caminho:

EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO CULTURAL / INSCRIÇÃO Curso Oficina de Música Adulto

3) clicar no campo INSCRIÇÃO;

4) preencher os dados solicitados;

5) escolher o curso de instrumento (optar por um único curso);
6) selecionar turno;
7) salvar ou imprimir o comprovante da inscrição.

3.3.1 Para inscrições fora do período de inscrições online o candidato deve procurar a
secretaria da EMVL/SECULT, conforme cronograma (Item 2).

3.4 Se o candidato efetivar mais de uma inscr ição onli ne para um me smo Curso, será

considerada c omo válida a última insc ri ç ão efetuada no si stema.

3.5 A inscrição do candidato implicará na implícita aceitação das condições estabelecidas
neste Edital , das quais não poderá alegar desconhecimento.

3.6 As informações fornecidas no cadastro e na ficha de inscrição e o seu correto

preenchimento são de responsabilidade do candidato , dispondo a CI-EMVL o direito de excluir
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do processo aquele que não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, correta
e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3.7 A EMVL -SECULT não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem

técnica dos computadores , falhas na comunicação, congestionamento das linhas de

comunicação , bem como out ros fat or es de ordem técnica que impossibil it em a tr ansferência

dos dados,

3.8 É vedada a i nscr iç ão condicional, extemporânea, via postal, fax ou correio eletrôni co.

3.9 A idade mínima do candidato para ingresso é de 12 (doze ) anos completados até 31 de
março de 2021, a ser comprovada no ato da matrícula.

3.10 Para insc rever -se nos c ur sos do per íodo noturno,  os c andidatos c om fai xa etár ia entre 12 e

16 anos prec i sam apresentar  autori zaç ão por  escr i to do responsável legal no ato da matr íc ula.

3.11 Cons idera- se turno matuti no o per íodo c ompreendi do das 7 h30 às 12 h,  vesper ti no das

13h às 18h15 e noturno das 18h15 às 22h.

3.12 Para informações complementar es , os candidatos poderão entr ar em contato por meio do

telefone: (47) 3433- 2266, na secretaria da EMVL-SECULT das 08h às 20h , ou por  meio do

endereço eletrônico : seçult . ucc.emv aj i n vi l le . sc .g ov. br

4. DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDAS

4.1 Os Cursos de i nstr umento ou Canto oferec idos no Módulo Of i c ina são: Ac ordeão, Bateri a,

Canto Lírico, Canto Popular ,  Contrabaixo Ac ústi c o, Contrabaixo Elétr ico, Flauta Doce,  Flauta

Transversal Popular,  Guitarr a, Piano, Saxofone Erudi to,  Saxofone Popular,  Viola ( de orquestra) ,

Violino,  Violão,  Trompete,  Trombone.

Quadro de vagas, contendo os cursos, idade mínima, número de vagas e turnos oferecidos,
conforme tabela abaixo:
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Cursos oferecidos para candidatos com 12 anos de
idade (completados até 31 de março de 2021) ou mais.

Vag as

Ins t rum en t o M a t u t i no Vesper t i no No t u rno

Acordeão 3 6 0

Bat er ia 2 6 0

Contrabaixo Acústico 6 5 1

Contrabaixo Elétrico 7 3 1

Flaut a Doce 3 0 0

Flauta Transversal Cadastro reserva Cadastro reserva Cadastro reserva

Flauta Transversal Popular 1 1 1

Guitarra 12 4 0

Pi ano 26 17 2

Saxo fone  E rud it o 5 6 2

Saxo fone  P opul ar 2 8 2

Trompete 7 3 0

Trombone 3 9 4

Viola 13 6 0

Violino 2 18 1

Vi ol ão 17 6 0

Cursos oferecidos para candidatos com 15 anos de
idade (completados até 31 de março de 2021) ou mais.

Vagas

Canto lírico 2 2 0

Canto Popular 9 15 1

4.2 0 ac esso às vagas se dará por  ordem cronológic a de inscr ição.

4.3 Caso não ocorra o preenchimento das vagas ofertadas, as mesmas poderão ser
remanejadas e oferecidas conforme demanda do CR (Item 8).

4.4 Pessoas c om defi c iênc ia:  em conformidade c om a Lei  13.146, de 06 de julho de 2015,  fi c a

assegurado à pessoa com defic iênc ia (Pc D) o di reito de se i nscrever  nos cursos disponibilizados

pela EMVL, desde que as discipli nas do curso sejam c ompatívei s com suas defic iênc ias;

4.4.1 A pessoa com deficiência (PcD) participará do processo para inserção no curso escolhido
em igualdade de condições com os demais candidatos;

4.4 .2  Co ns i de r am -s e  pe s s o as co m de f i ci ê nc i a ( Pc D)  aque l as  que  s e  e nquadr e m nas  c at e g o r i as

disc riminadas no Ar t.  49 do Dec reto Federal 3.298/99;



S. DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Não existe Proc esso Seleti vo ( avali aç ão de c onhec imento prévio) para ac esso às vagas

oferecidas no Curso Ofi cina de Música ( ver I tem 4.2 ,  6.2 e Item 8),

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 Os resultados do Processo de Ingresso do Curso Oficina de Música serão disponibilizados no

Mural da EMVL-SECULT e no endereço eletrônico www.joinville .sc.gov .br na data e horário
estipulados conforme cronograma (Item 02). Em hipótese nenhuma será realizada divulgação
de resultados por telefone.

6.2 A classi fi cação dos c andidatos se dará estri tamente por  ordem c ronológic a de i nscr iç ão.

6.3 Estarão habi litados para r eali zar  a matr í c ula os candidatos que efetuarem o preenchimento

da inscr i ção até o preenchimento do número de vagas di sponibili zadas.

6.4 Os candidatos inscritos além das vagas disponibilizadas serão automaticamente
inseridos no Cadastro Reserva (CR).

7.  DA MATRÍCULA

7.1 A matr í c ula dos candidatos i nsc r itos dentro do número de vagas disponíveis será realizada

conforme cronograma ( I tem 2) .

7.2 Para efetuar  a matr í cula é obr igatór io o c omparecimento à secretar i a da Esc ola de Músic a

Vi lla-Lobos, si tuada à Rua Dona Francisca, n° 800 - Saguaçu, Joinvi lle/SC, c onf orme

cronograma ( Item 2) .

7.3 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato selecionado ou, se menor de idade, pelos
pais ou responsável legal assim que comprovada sua condição mediante documentação ou
procuração.

7.4 Documentos a serem apresentados obr igator i amente no ato da matrí c ula:

1. RG e CPF do estudante;

2. RG e CPF do responsável legal (menor de i dade);

3. Comprovante de residência (c ontas de água,  luz ou dec laração) ;

4. Cópia do contrato de prestação de serviço, impresso e retirado na secretaria da

escola;

7.5 No ato da  assin atura d o c ont rato o  aluno  rec ebe r  o bo leto b anc ár io  para pagame nto da

taxa de matrí c ula, c om ven c imen to para o dia 05 / 03 / 20 2 1.  0 não pag amento do referi do

boleto até o seu venc imento,  ac ar retará a desclassif ic ação do candidato.

7.6 0 candidato que não efetuar sua matrícula ou não apresentar a documentação completa,
perderá o direito à vaga e será desclassificado. A vaga ficará à disposição do Cadastro Reserva
(I tem 8).

7.7 Não serão efetuadas matr í culas f ora das datas e horári os previ stos no cronograma ( Item 2) .

7.8 No ato da matr í c ula o c andidato deverá esc olher  o horár io da aula de I nstr umento/Canto e

das di sc ipli nas obrigatór i as c omplementares:  Linguagem Music al,  Práti c a de Grupo e Práti c a

Artístic a.

7.9 É vedada a troca de turno e de Curso no ato da matrícula, Caso houver disponibilidade
poderão ocorrer alterações após a conclusão do processo (Item 2).



7.10 A prestação de informação falsa pelo candidato ou responsável legal, apurada
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla
defesa, ensejará o cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente

cabíveis,

7 . 1 1 0 aluno matr i c ulado deve providenciar o ins tr u men to musical para realização das
ati vi dades desenvolvidas r i as dependénc ias da esc ola.  A exc eç ão se dará para os Cursos de

Bateria, Contrabaixo Ac ústi c o e Piano. Para maiores informaç ões c onsultar  a sec retar i a da

EMVL-SECULT.

8. DO CADASTRO RESERVA

8.1 Será criado o Cadast ro Reserva doravante denominado CR e o Cadastro Reserva Grupo

Pedagógico -Artísti co, dor avante denominado CR/GAP;

8.2 Entende-se por  CR a li stagem formada por :  1)  candidatos aprovados e não classi fi c ados no

limi te de vagas ofer tadas nos Cursos Bási c o,  I ntermediár io 1,  I ntermediár i o I I e Avanç ado na

estr i ta ord em de aprovação; 2) candidatos inscr itos nos Cursos Ofic ina Infanti l por meio

eletrôni co;  4) c andidatos insc r itos nos Cursos Of ic ina meio eletr ônic o (Fase 1) ;  4)  c andidatos

insc ritos no Curso Ofi cina di retamente na secretar ia da EMVL-SECULT (Fase I I);

8.3 Entende-se por  CR/PG a li stagem formada por  candidatos aprovados e não classi fi c ados no

limite de vagas ofertadas nas disc ipli nas de Práti ca de Grupo.

8.4 A li stagem do CR será organizada por  c ur so pretendido e obedec erá a ordem da maior para

a men or média no Processo de Ingresso dos Cursos no Mó d ulo Básico, I ntermediár i o 1,

I ntermediár i o II e Avançado, seguidos pela ord em de inscr iç ão c ronológi ca dos C urso s do

Módulo Ofi c ina I nfanti l,  Of i ci na Adulto e Li vre.

8.5 A li stagem do CR/PG será organizada pelo c urso pretendido e obedec erá a ord em de

inscri ção c ronológic a.

8. 6 0  C R e CR/GAP serão uti li zados e atuali zados para ate nd imento ao pree nc hi mento de

vagas. As c omunic aç ões serão realizadas por publi cação no si te, me ns ag em e m en de re ç o

eletr ônic o ou ligaç ão telefôni ca.

8.7. Para chamadas r ealizadas a partir do Cadastro Reserva (Fase II), o candidato tem o prazo

de 72 horas para comparecer à secretaria da EMVL-SECULT para escolha do Curso, dos horários

e efetivação de sua matrícula . 0 não compar ecimento acarretará a perda do dir eito à vaga, e a

mesma ficará à disposição do Cadastro Reserva (CR e CR/GAP).

8.8 Caso o candidato não tenha disponibilidade para aceitar o horário oferecido, será chamado
o candidato subsequente do CR e do CR/GAP até o preenchimento da vaga. A impossibilidade
de aceitação do horário não acarretará encargo ao candidato inscrito.

8.9 É de responsabili dade do c andidato manter  ati vo seus dados de c ontato i nformados no ato

da insc ri ção. A EMVL-SECULT não se responsabili zará pela c onvocação do candidato c om dados

cadastrai s desatuali zados.  Caso os dados não estejam atuali zados resultará na eliminaç ão do

candidato do CR ou CR/GAP.

8.10 Caso não ocor ra o pr eenchimento das vagas , poder ão ser geradas novas chamadas a

critério da EMVL-SECULT.

8.110 CR e CR/GAP terão vigência impror rogável até 31 de agosto de 2021.



9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato manter os dados cadastrais atualizados.
Qualquer alteração deverá ser obrigatoriamente informada à secretaria da EMVL-SECULT,
através do endereço eletrônico secult.ucc.emv @joinville .sc.gov .br, ou entrar em contato

diretamente pelo telefone (47) 3433-2266, sob pena de perda do direito de reclamação
(preclusão de direito).

9.2 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como
também das decisões que possam ser tomadas pela CI-EMVL das quais o candidato não poderá

alegar desconhecimento.

9.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação de
todos os documentos referentes ao processo seletivo.

9.4 Os c asos omissos neste Edi tal serão anali sados pela CI-EMVL.

9.5 Diante da situação de pandemia do Covid-19, respeitando as determinações dos órgãos
competentes, as aulas ministradas por professores que encontram-se no grupo de risco serão
lecionadas remotamente.

9.6 Em caso de au me nto da disseminaç ão do Covid-19, as aulas serão mini str adas

remotamente, seguindo sempre as ori entações dos órgãos competentes.

Joinville, 10 de fevereiro de 2021.

a
Gui lherme Augusto Heinemann Gassenfer th

Secretár io de Cultura e Tur ismo de Joinvi lle

Semi tha Heloi sa Matos Cevallos

Gerente da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr.




