
                                                        
 

SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 154/2018 

EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA PARA INTERCÂMBIO - ARCEVIA JAZZ FEAST 

2019 – ITÁLIA  

 

EDITAL  

 

Prezados(as) Alunos(as), 

 

Informamos que a EMESP Tom Jobim anuncia mais uma parceria internacional por meio de intercâmbio 

com o ARCEVIA Jazz Internacional 2019 na Itália. O presente Edital visa selecionar 04 (quatro) 

alunos(as), sendo  02 (dois) contemplados e 02 (dois) suplentes e apenas os contemplados participarão 

do festival como bolsistas  no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2019.  A inscrição será 

oferecida aos alunos(as) instrumentistas matriculados(as) nos cursos regulares da área popular (2º, 3º 

e 4º Ciclo) da EMESP Tom Jobim, com idade a partir de 18 anos. Caso haja desistência dos 

contemplados, os suplentes serão convocados para participarem do Festival. 

 
BOLSA ESTUDANTIL 

A bolsa estudantil oferecida pelo festival consiste na isenção total dos seguintes itens: inscrição, 

alimentação e hospedagem; ficando excluídos outros custos como passagens aéreas e traslados 

terrestres. 

 

PÚBLICO ALVO 

A seleção interna é destinada a todos os(as) alunos(as) devidamente matriculados, com idade maior ou 

igual a dezoito (18) anos e que estejam frequentando regularmente todas as disciplinas de sua respectiva 

grade curricular na EMESP. 

 

INSCRIÇÕES E LISTA DE INSCRITOS 

O período de inscrições será de 25 de setembro a 19 de outubro de 2018, por meio do sistema 

acadêmico. 

A divulgação da lista de inscritos, bem como seus respectivos horários para a realização da prova de 

seleção, será em 22 de outubro de 2018. 

 

SELEÇÃO 

A prova de seleção dos(as) candidatos(as) ocorrerá em 25 de outubro de 2018 (5ª feira) às 15h na sala 

203. 

 

RESULTADOS 

A publicação dos(as) alunos(as) contemplados(as) será em 29 de outubro de 2018. 

 

PROGRAMA 

 Peça de livre escolha 

 Leitura à primeira vista 

 Entrevista 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS: 

Os(as) alunos(as) interessados(as) em participar do Festival, precisam fazer inscrição por 

meio do endereço eletrônico abaixo ou comparecer pessoalmente na Secretaria (2º andar) 

nos horários de atendimento, no período de 25 de setembro a 19 de outubro de 2018: 

CLIQUE AQUI PARA FAZER INSCRIÇÃO 

 

http://wae.emesp.org.br:8090/sql_http_evento/servlet/hnweevn?2,11


 

CRONOGRAMA DO FESTIVAL 

 
Período de Inscrições: 25/09 a 19/10/2018 
 

Publicação da Lista de Inscritos: 22/10/2018 

 
Seleção: 25/10/2018 às 15h na sala 203 

 

Publicação do Resultado: 29/10/2018 

 

 

Contatos: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

Data do envio: 25/09/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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