SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 117/2018
PROJETO - SOU MÚSICO E AGORA? CONECTANDO HABILIDADES COM PAULO MORETI E DULCE
MIGLIORINI
Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,
Informamos que a Santa Marcelina Cultura iniciará o Projeto Sou Músico e Agora? Conectando
Habilidades, com Paulo Moreti e Dulce Migliorini, que será oferecido aos alunos e alunas da
EMESP Tom Jobim, a partir do 2º semestre de 2018.
“A jornada do/a aluno/a é completa dentro da EMESP, o músico é preparado para o mundo da

música. Mas, o que acontece quando o/a aluno/a se torna um/a profissional? E agora? O que
fazer? Percebemos que o músico não está preparado para levar, de diferentes maneiras, a
música para o mundo. A proposta em parceria com a Simple You é: organizar a carreira, preparar
para os desafios, inovar e estimular a busca por oportunidades para o desenvolvimento do
profissional”.
Convidamos os/as alunos/as interessados/as no projeto para assistirem a palestra de
divulgação que ocorrerá no dia 07/08/2018 (3ª feira), das 15h às 16h30, no Auditório Zequinha de
Abreu.
INSCRIÇÕES:
Os/as alunos/as interessados/as em participar do Projeto, precisam fazer inscrição por meio do
endereço eletrônico abaixo ou comparecer pessoalmente na Secretaria (2º andar) nos horários
de atendimento, no período de 08 a 23 de agosto:
www.emesp.org.br

CRONOGRAMA DO PROJETO

Período de Inscrições: 08/08 a 23/08
Publicação da Lista de Inscritos com horários das entrevistas: 24/08
Seleção: 28/08 ou 29/08
Publicação do Resultado: 30/08
Atividades: 04/09 e 06/09 = 3ª feira das 13h30 às 17h30 (Módulo: Marca Pessoal)
11/09 e 13/09 = 3ª feira das 13h30 às 17h30 (Módulo: Marketing Pessoal)

EDITAL DE INSCRIÇÃO
PROJETO - SOU MÚSICO E AGORA? CONECTANDO HABILIDADES COM PAULO
MORETI E DULCE MIGLIORINI
MINISTRANTES: Paulo Moreti e Dulce Migliorini
MÓDULO MARCA PESSOAL
Período: dias 04/09 e 06/09
Horário: 3ª e 5ª feira das 13h30 às 17h30
MÓDULO MARKETING PESSOAL

Período: dias 11/09 e 13/09
Horário: 3ª e 5ª feira das 13h30 às 17h30

PRÉ-REQUISITO
O projeto é destinado a alunos (as) matriculados na EMESP Tom Jobim com idade entre 17 e 25
anos. O/a candidato/a deverá ter interesse e disponibilidade.
Idade: entre 17 e 25 anos.
VAGAS: 30
LISTA DE INSCRITOS
A lista de inscritos com o horário da seleção será publicada em 24 de agosto no site da EMESP.
SELEÇÃO
Os candidatos inscritos deverão comparecer na entrevista/seleção nos dias 28 ou 29 de agosto
em horário a ser publicado na lista de inscritos. O candidato que não comparecer na seleção não
poderá participar do projeto.
RESULTADO FINAL
A lista de aprovados será publicada em 30 de agosto no site da EMESP após as 16h.
ATIVIDADES
Os/as alunos/as selecionados/as deverão participar obrigatoriamente dos dois módulos: Marca
e Marketing Pessoal. Será emitido o certificado de participação apenas aos alunos/as que
comparecerem em todas as datas do projeto.

Contatos:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br
Data do envio: 05/07/2018
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

