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EDITAL 006/2021

INGRESSO PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA VILLA -LOBOS 2021

A Sec retar ia de Cultura e Tur i smo de Joinvi lle (SECULT) po r  me i o da Escola de Músic a

Villa-Lobos (EMVL) da Casa da Cultura Fausto Roc ha J r. , torna públi co o Edi tal de I ngresso para

o Programa de Extensão -  Curso Ensino Coletivo de Cordas na Estação da Cidadania J oão Paulo

II  oferec ido para o segundo semestre de 2021.

Curso de Música

Ensino Coletivo de Cordas - Estação Cidadania Orquestra - ECO

INSCR IÇÕES : de 12 de julho a 15 de julho de 2021

O Cu r so  d e Ensino Colet i vo de Cor das será oferec ido para c r i anç as ou adolesc entes que
quei r am músic a e  que ten ham ent re 8 e 1 4 anos d e i dade c ompletados até  31 de març o de
2021. Neste módulo, o aluno receberá noç õ es e leme ntar es d e mú sic a e i nstr uç ões para
execuç ão music al c onforme a esc olha do i nstrumento.

Ensino Colet ivo de Cor das

Objetivo : Possibilitar ao aluno relacionar-se com a música por meio de vivências e atividades
que estimulem a escuta, a criação e a execução musical.

Turmas : O curso será dividido em turmas de acordo com o turno escolhido e a idade de
ingresso. As aulas acontecerão duas vezes por semana e a duração do curso será de 2 anos,
renovável de acordo com a idade de entrada e o tempo de permanência do aluno no curso.

Opções de instrumento e disciplinas oferecidas ao longo do curso : violino, viola,
violoncelo e contrabaixo, prática de orquestra e práticas artísticas.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O Processo de Ingresso para o Progr ama de Extensão da Escola de Música Villa -Lobos da

Secretaria de Cultura e Tur ismo de Joinville , denominada EMVL-SECULT, será regido pelo

presente Edital e executado pela Comissão de Ingresso , denominada CI-EMVL, constituída

pelos seguintes membr os : Ger ente da Casa da Cultura Fausto Rocha Jr., Coordenador da

EMVL-SECULT, Secretária da EMVL -SECULT e um representante do corpo docente da

EMVL-SECULT.

1.2 O processo de ingresso e os cursos para o Programa de Extensão da Escola de Música
Villa-Lobos da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville são gratuitos.

2.  DO CRONOGRAMA

2.1 O Proc esso de Ingresso para o Ensino Colet ivo de Co r das será reali zado c onforme

cronograma abaixo:
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DATAS Cronograma local

28/06/2021 Publicação do Edital no Diário Oficial do Município www.ioinville.sc.gov.br e no

mural da Estação da Cidadania

12/07/2021 a Período de inscrições online : das 10h do dia 12/07 às 20h do www.joinville.sc.gov.br
15/07/2021 dia 15/07. EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO

CULTURAL

19/07/2021 Divulgação do resultado a partir das 14h. wwwlóinville.sc.gov.br e no

mural da Estação da Cidadania

02 a 05/08/21 Matrícula presencial, das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30 Secretaria da Biblioteca da
Estação da Cidadania

09/08/2021 Início do período de convocação dos candidatos do Cadastro Aguardar convocação
Rese rva .

09 / 0 8 / 20 21 Iníc i o das a t i vi dades  l et ivas Estação  da  Ci dadani a João

Paulo II

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições do Curso Ensino Coletivo de Cordas serão realizadas por meio eletrônico.
Após o encerramento do processo por meio eletrônico, as inscrições do Curso de Música -
Módulo Oficina Adulto serão realizadas na secretaria da Biblioteca da Estação da Cidadania

João Paulo I I ,  localizada na Rua Theonesto W estrupp, esquina com a Rua Santa Luzia -

Bairro Aventureiro, em Joinville/SC, de acordo com o cronograma.

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

3.3 Para efetuar as inscrições o candidato deverá seguir os passos:

a) ler atentamente o Edital;
b) acessar o endereço eletrônico www.joinville.sc.gov.br
c) Pesquisar: Curso de Extensão Ensino Coletivo de Cordas;
d) preencher os dados solicitados;
e)  selecionar  turno e horári o de ac ordo c om a idade do c andidato;

f)  salvar ou copiar  o comprovante da i nscr iç ão.

Obs. Não havendo disponibil idade de vagas , a inscr ição do candidato será automaticamente

incluída no Cadastro Reserva (It em 4 .2.1 e 8).

Obs. Havendo disponibilidade de vagas após o prazo de inscrição online, as inscrições serão
realizadas diretamente na secretaria da Biblioteca da Estação da Cidadania João Paulo
II, localizada na Rua Theonesto Westrupp, esquina com a Rua Santa Luzia - Bairro
Aventureiro, em Joinville/SC.

3.4 Se o candidato e fetivar mais de  uma inscrição, será considerada como válida a última
inscrição efetuada.

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



3

do processo aquele que não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, correta
e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3.8 É vedada a insc r iç ão c ondic ional, extemporânea, via postal, fax ou correio eletrôni co.

3.9 A idade compreendida para ingresso no Curso Ensino Coletivo de Cordas é de 8 (oito) a 14
(quatorze) anos, a ser comprovada no ato da matrícula.

3.10 Os  c andid atos pa ra i ngr esso no  Curso Ensino Coletivo de Cordas conc or rerão para os

turnos matuti no e vesper ti no.

3.11 Consi dera- se tu rno matut i no o per í odo c ompre endido da s 7h30 às 12h,  vespe r ti no das

13h às 18h15.

3.12 Para i nformaç ões c omplementares,  os c andidatos poderão entrar em contato por  meio do

telefone:  ( 47) 3435-1071,  na secretari a da Estaç ão da Cidadania das 10h às 16h,  ou por  meio

do endereço eletr ôni c o: ecidadaniaecultura @gmail. com .

4. DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDAS

4.1 As disciplinas oferec idas para o Curso Ensino Coletivo de Cordas são:  Instr umento,  Prátic a

de Orquestra e Prática Artísticas. O Instr u mentos serão oferecidos são: Violino, Viola,

Violonc elo  e Contra baixo.  O C urso será min i st r a do somen te na Estaç ão da Cidadania J oão

Paulo I I ,  l oc a li za da na Rua The ones to W est rup p,  e squ ina c om a Rua San ta L uzi a -  Bai r r o

Ave ntu re i r o ,  e m J oi nvi ll e/S C.

4.1.1 Vagas oferecidas por turma:

Relação de Turmas Vagas

Turno Matutino - Ensino Coletivo de Cordas - Violino 1 Viola 1 Violoncelo 1 Contrabaixo

Turm a 1:  29 fei ra e  4? feira das 08h às  09h15 at é  10

Turma II :  2? fei ra  e 4á  fe ira das  09h15 às 10h30 at é  10

Turma III: 2? feira e 4? feira das 10h30 às 11h45 até 10

Turno Vespertino - Ensino Coletivo de Cordas - Violino 1 Viola 1 Violoncelo 1 Contrabaixo

Turma IV :  22 fei ra e 42 fei ra das 13h30 às 14h45 at é  10

Turma V: 29 feira e 4á feira das 14h45 às 16h até 10

Turma VI: 2@ feira e 4@ feira das 16h às 17h15 até 10

Total de vagas até 60

4.1.2 Serão oferecidas aulas complementares e de reforço, de acordo com necessidade
individual do aluno ou do grupo. Conforme tabela de Horário complementar:

Relação dos horários das aulas c omplementares e de reforç o

S
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Turno Matutino
Ensino Coletivo de Cordas - Violino 1 Viola 1 Violoncelo 1 Contrabaixo

Turma 1: 3á feira - 08h às 09h15

Turma II: 3á feira - 09h15 às 10h30

Turma III: 3á feira - 10h30 às 11h45

Turno Matutino
Ensino Coletivo de Cordas - Violino 1 Viola 1 Violoncelo 1 Contrabaixo

Turma IV: 3á feira - 13h30 às 14h45

Turma  V:  3á fei ra - 14h45  às  16h

Turma VI: 3@ feira - 16h às 17h15

Obs. As turmas serão divididas pelo professor  após o período de matrículas.

4.2 O acesso às vagas se dará por ordem cronológica de inscrição, até o preenchimento das
vagas oferecidas.

4.2.1 Ao realizar  a inscr iç ão o responsável pela efeti vação desta,  proc ederá a insc ri ção no Curso

Ensino Coletivo de Cordas . Não havendo mais vagas, a inscr ição do c andidato será

automatic amente i nc luída no Cadastro Reserva (CR -  I tem 08) .

4.3 Caso não oc orra o preen c himento das vagas ofer tadas, as mesmas poderão ser

remanejadas e oferec idas c onforme demanda do CR (I tem 9) .

4.4 Em conformidade com a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, fica assegurado à pessoa com

deficiência (PcD) o direito de se inscrever nos cursos disponibilizados pela EMVL, desde que as
disciplinas do curso sejam compatíveis com suas deficiências;

4.4.1 A pessoa com defi ci ênc ia (Pc D)  par tic ipará do proc esso para i nserção no c urso escolhido

em igualdade de c ondições c om os demais c andidatos;

4 .4 .2  Co ns i de r am - s e  p e s s o as  c o m de f i c i ê n c i a ( P c D )  aqu e l as  que  s e  e nqu ad r e m  n as  c at e g o r i as

disc riminadas no Ar t.  42 do Dec reto Federal 3.298/99;

4.4.3 No ato da inscrição a pessoa com deficiência (PcD), deverá declarar qual sua deficiência
e/ou se necessita de condições específicas para a realização da prova de inserção, esclarecendo
qual a sua demanda para que sejam tomadas as providências necessárias.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Não exi ste P roc esso Seleti vo (avali aç ão de c onhe c imento prévio)  pa ra ac esso às vagas

oferecidas no Curso Ensino Coletivo de Cordas . O ac esso às vagas se dará por ord em

cronológi ca de insc ri ção,  até o preenchimento das vagas oferec idas ( Item 4.2).

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 Os resultados do Processo de ingresso Curso Ensino Coletivo de Cordas serão

disponibilizados no mural da Biblioteca da Estação da Cidadania e no endereço eletrônico
www.joinville .sc.gov .br a partir das 14h da data estipulada conforme cronograma (Item 02).
Em hipótese nenhuma será realizada divulgação de resultados por outro meio.
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6.2 A classificação dos candidatos se dará estritamente por ordem cronológica de inscrição.

6.3 Estarão habilitados para realizar a matrícula os candidatos que efetuarem o preenchimento
da inscrição até o preenchimento do número de vagas disponibilizadas.

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

7.  DA MATRÍCULA

7.1 A matrícula dos candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis será
realizada conforme cronograma (Item 2).

7.2 Para efetuar a matrícula é obrigatório o comparecimento à Secretaria da Biblioteca da
Estação da Cidadania , localizada na Rua Theonesto Westrupp, esquina com a Rua Santa Luzia -
Bairro Aventureiro, em Joinville/SC, conforme 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 Doc umentos a serem apresentados obr igator i amente no ato da matr íc ula:

1. RG e CPF do estudante;

2. RG e CPF do responsável legal (menor de idade);
3. Comprovante de residênc ia ( contas de água,  luz ou declaraç ão)

4. Cópia do contrato de prestação de serviço -
da Cidadania no dia da matrícula;

retir ada na bibliotec a da Estaç ão

5. Atestado de frequência escolar.

7.5 O candidato que não efetuar sua matrícula ou não apresentar a documentação completa,
perderá o direito à vaga e será desclassif icado. A vaga f icará à disposição do Cadastro Reserva
(Item 8).

7.6 Não serão efetuadas matr íc ulas f ora das datas e horár ios previstos no cronograma ( Item 2) .

7.7 No ato da matrícula o candidato deverá confirmar o horário da turma do Curso Ensino
Coletivo de Cordas.

7.8 É ved ada a tr o c a de tur no e de C urso no a to da mat r í c ula.  C aso houve r  di sponi bi li dade

poderão oc or rer alteraç ões após a c onclusão do processo (I tem 2) .

7.9 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.

7.10 O aluno matriculado deve providenciar o material sugerido pelo Programa de Extensão
Curso Ensino Coletivo de Cordas para realização das atividades desenvolvidas nas
dependências da Estação da Cidadania. Para maiores informações consultar a secretaria da
Biblioteca da Estação da Cidadania - SECULT.

7.11 O aluno do Curso Ensino Coletivo de Cordas da Estação da Cidadania estará igualmente
sujeito ao regramento de assiduidade e avaliação praticado pela Escola de Música Villa-Lobos
da Casa da Cultura.
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7. 11.1 Será obrigatória a frequência às aulas e todas as atividades do primeiro ao último dia
letivo.

7.11.2 Para ser considerado aprovado por frequência, o estudante deverá obter frequência

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do Curso Ensino Coletivo de Cordas.

7.11.3 O aluno que faltar 6 (seis) aulas consecutivamente ou intercaladas no período letivo sem
justif icativa, perderá o direito à vaga. A vaga será disponibilizada ao cadastro reserva - CR.

7.11.4 Haverá abono de faltas por motivo de doença comprovada mediante atestado médico e
no caso legislação específica aplicável.

7.11.5 0 abono das f altas mediante atestado médic o não i senta o aluno de apresentar  tr abalho

e/ou ati vi dades que c omprovem o seu aprovei tamento no Curso Ensino Coleti vo de Cordas.

7.11.6 A f lexibilização de fr equênc ia mínima para alunos com def i ci ênc ia ou transtornos globais

do desenvolvimento (PL 7682/17)  se dará a c r i tér i o do responsável do Curso Ensino Coleti vo

de Cordas com consonância com o Programa de Extensão da Casa da Cultura.

7.11.7 A f lexibilização de frequência mínima para alunos com deficiência ou transtornos globais
do desenvolvimento (PL 7682/17) se dará a critério do professor responsável pelo Curso Ensino
Coletivo de Cordas em consonância com o Programa de Extensão da Casa da Cultura.

7.11.8 0 aluno será avaliado  por meio de avaliações diagnóstica e fo rmativa, não havendo
registro de nota. Desse modo, a vaga para o ano seguinte será mantida, de acordo com a idade
do aluno, se houver o cumprimento da frequência mínima exigida.

7.11.9 Não há emissão de certif ic ado para este c ur so, somente dec laração de partic ipaç ão.

8. DO CADASTRO RESERVA

8.1 Será c ri ado o Cadastro Reserva doravante denominado CR.

8.2 Entende -se por CR a listagem formada por candidatos inscritos e não classificados no limite
de vagas ofertadas no Curso Ensino Coletivo de Cordas do Programa de Extensão da
UCC-SECULT.

8.4 A listagem do CR ser á or ganizada por  cur so pretendido e obedecerá a ordem de inscrição

cronológica do Curso Ensino Coletivo de Cordas do Programa de Extensão da UCC-SECULT.

8.6 Os CRs serão ut il iz ados e atualiz ados para atendimento ao pr eenchimento de vagas. As

comunicações serão r ealiz adas por publicação no sit e, mensagem em endereço eletrônico,

ligação t elefônica e/ou disponibilizada no Mur al da Secretar ia da Biblioteca da Estação da

Cidadania.

8.7. Para chamadas realizadas a partir do Cadastro Reserva o candidato tem o prazo de 72
horas para comparecer à secretaria da Secretaria da Biblioteca da Estação da Cidadania para
escolha do curso, dos horários e efetivação de sua matrícula. O não comparecimento
acarretará a perda do direito à vaga, e a mesma f icará à disposição do Cadastro Reserva (CR).



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

8.9 É de responsabilidade do candidato manter ativo seus dados de contato informados no ato
da inscrição. O Programa de Extensão da Casa da Cultura UCC-SECULT não se responsabilizará
pela convocação do candidato com dados cadastrais desatualizados. Caso os dados não
estejam atualizados resultará na eliminação do candidato do CR.

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

critério do Programa de Extensão da Casa da Cultura UCC-SECULT.

8.110 CR terá vigênc ia 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 biblioteca da
Estação da Cidadania das 10h às 16h, ou através do telefone (47) 3435-1071, ou por meio do
endereço eletrônico ecidadaniaecultura@gmail.com . 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 Comissão de Ingresso - UCC-SECULT 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 casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão de Ingresso -UCC-SECULT.

Joinville , de 22 junho de 2021.

Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth

Secretário de Cultura e Turismo de Joinville

Semitha Heloisa Matos Cevallos

Gerente da Casa da Cultura Fa sto Rocha Jr

r

Thibault Jean ar'
Coordenatfor  da Escola de Música Vi lla-Lobos


