
 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 05/2020 

INSCRIÇÕES PARA O 2º PROCESSO SELETIVO 2020 DOS GRUPOS ARTÍTICOS DE 

BOLSISTAS DA EMESP TOM JOBIM 

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

Informamos que estão abertas as inscrições para o 2º Processo Seletivo 2020 de vagas remanescentes 

dos Grupos Artísticos de Bolsistas de 2020 no site da EMESP até as 15h do dia 03/02/2020, 

www.emesp.org.br. 

 

Para se inscrever, acesse o link abaixo e verifique as informações sobre o 2º Processo Seletivo 2020 e 

Edital de Convocação, disponíveis no site: http://emesp.org.br/grupos-artisticos-2020-processo-

seletivo-no-2/. 

 

ATENÇÃO: Antes de finalizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar um breve 

currículo no campo “Documentos” do formulário on-line. Só serão validadas as inscrições 

com envio de currículo no momento do preenchimento do formulário de inscrição no 

site. 

 

Abaixo segue o Cronograma do 2º Processo Seletivo 2020 para as vagas remanescentes dos Grupos 

Artísticos de Bolsistas: 

 

2º Processo Seletivo 2020 Grupos Artísticos de Bolsistas de 2020 – ESCOLA DE MÚSICA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO – TOM JOBIM 
23/01/2020 (a partir das 15h) a 03/02/2020 (até as 15h): Período de Inscrições para o 2º 

Processo Seletivo dos Grupos Artísticos de Bolsistas; 

10/02/2020 (até as 18h): Publicação da lista de inscritos e locais, datas e horários da seleção; 

12 a 15/02/2020: Realização da seleção; 

19/02/2020: Divulgação da lista de candidatos aprovados na seleção;  

20/02/2020: Matrícula dos convocados para as vagas remanescentes dos Grupos Artísticos de 

Bolsistas de 2020. 

 

Idade limite para ingresso: 25 anos - nascidos a partir de 01/01/1994 

 

Clique aqui para visualizar o Edital do 2º Processo Seletivo 2020 da Banda Jovem, Orquestra 

Jovem Tom Jobim e Orquestra Jovem do Theatro São Pedro  

 

Clique aqui para visualizar o Edital do 2º Processo Seletivo 2020 da Orquestra Jovem do Estado 
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A Secretaria Acadêmica da EMESP Tom Jobim manterá um plantão de atendimento ao público para 

questões relativas ao 2º Processo Seletivo de 24 de janeiro a 03 de fevereiro de 2020, de segunda a 

sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 18h, além de disponibilizar informações pelos telefones (11) 

3221-0750 e (11) 3585-9889 nos mesmos dias e horários, exceto aos finais de semana e feriados. 

 

Mais informações e detalhes sobre o 2º Processo Seletivo para as vagas remanescentes dos Grupos 

Artísticos de Bolsistas estão disponíveis no site da EMESP Tom Jobim (www.emesp.org.br), onde 

também se encontram as ferramentas para comunicação on-line com a Escola. 
 
 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos ajudá-

lo(a) da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

 (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 
secretaria.aluno@emesp.org.br                                                                                                         

 Data do envio: 24/01/2020  

                                                                                                                                           Atenciosamente,  

                                                                                                                                    Equipe Pedagógica 

http://www.emesp.org.br/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

