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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 230/2022 – 06 DE OUTUBRO 

4º PROCESSO SELETIVO 2022 – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA VAGAS 
REMANESCENTES E CADASTRO RESERVA DOS CURSOS REGULARES E GRUPOS 
ARTÍSTICOS DE BOLSISTAS DA EMESP TOM JOBIM 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
 
Informamos aos alunos, às alunas e aos familiares da EMESP Tom Jobim que estão abertas as inscrições para 
vagas remanescentes e cadastro reserva para Academia de Ópera do Theatro São Pedro e Orquestra Jovem 
do Theatro São Pedro, conforme descrito abaixo: 
 
CURSOS E PROGRAMAS OFERECIDOS NO 4º PROCESSO SELETIVO DA EMESP TOM JOBIM 
 
A EMESP Tom Jobim oferece neste 4º Processo Seletivo para vagas remanescentes e cadastro reserva uma 
modalidade de Curso Regular de música aos(às) alunos(as) e um programa de Grupo Artístico de Bolsista. 
 
As modalidades dos Cursos Regulares e dos Grupos Artísticos de Bolsistas serão oferecidas respeitando suas 
faixas etárias, bem como suas habilidades e seus conhecimentos musicais aferidos nas provas deste 4º 
Processo Seletivo. 
 
Cursos de Especialização (4º Ciclo): 
Cursos de Especialização (4º Ciclo) – Academia de Ópera do Theatro São Pedro (vozes barítono, baixo, mezzo-
soprano e tenor): idade de até 28 anos (nascidos a partir de 01/01/1993) 
 
Grupos Artísticos de Bolsistas: 
Orquestra Jovem do Theatro São Pedro (contrabaixo acústico, viola erudita, violino e violoncelo): idade de 
até 25 anos (nascidos a partir de 01/01/1996). 
 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2022 
 
Clique aqui para acessar a página do site com informações sobre o 4º Processo Seletivo 2022. 
 
CALENDÁRIO DO 4º PROCESSO SELETIVO 2022 
 
A Santa Marcelina Cultura, preocupada com a transmissão do CORONAVÍRUS (Covid-19), com a saúde e o 
bem-estar de sua comunidade, seguindo as orientações do Governo do Estado e da Secretaria de Estado 
da Cultura e Economia Criativa, continua tomando medidas que minimizem o risco do contágio. Dessa 
forma, os procedimentos de aplicação das provas e de realização de matrículas podem ser alterados de 
acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo 
e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, vigentes no momento das avaliações. 
Solicitamos aos(às) candidatos(as) que fiquem atentos às comunicações publicadas no site da EMESP Tom 
Jobim ou enviadas ao e-mail informado no momento de preenchimento do formulário de inscrição online. 

https://emesp.org.br/4o-processo-seletivo-2022/
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 05/10/2022 (a partir das 15h) a 17/10/2022 (até 23:59) - horário de Brasília: Período de Inscrições 

para o 4º Processo Seletivo 2022 no site da EMESP Tom Jobim (www.emesp.org.br). 
 

 18/10/2022: Publicação da lista de candidatos(as) inscritos(as) no 4º Processo Seletivo 2022 para 
participação na prova da 1ª fase (análise do vídeo enviado no momento da inscrição). 

 
 25/10/2022: Divulgação da lista de candidatos(as) aprovados(as) na 1ª fase do 4º Processo Seletivo 

2022, com a convocação para a 2ª fase, locais, datas e horários das provas. 
 

 27 e 28/10/2022: Realização das provas de 2ª fase do 4º Processo Seletivo 2022; 
 

 31/10/2022: Divulgação da lista de candidatos(as) classificados(as) na 2ª fase do 4º Processo Seletivo 
2022. Os(as) candidatos(as) classificados(as) como aprovados(as) serão convocados(as) para 
preenchimento imediato de vagas remanescentes e os(as) classificados(as) como suplentes, 
integrarão uma lista de espera. 
 

 01/11/2022: Período de matrículas para os(as) candidatos(as) classificados(as) como aprovados(as) 
e convocados(as) para as vagas remanescentes disponíveis nos Cursos e Programas de 2022 da 
EMESP Tom Jobim.  

 
 03/11/2022: Início das aulas para os(as) alunos(as) convocados(as) e matriculados(as). 

 
Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 
ajudá-lo(a) da melhor maneira possível.  
____________________________________________________________________________________ 
 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

 

 

CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 06/10/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Calendarios2022_EmespX.pdf
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://emesp.org.br/home/
https://emesp.org.br/comunicados-2022/

