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CONTROLE E REGISTROS ACADÊMICOS – COMUNICADO 276/2022 – 10 DE NOVEMBRO 
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2023 DA EMESP TOM JOBIM 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS), 

Lembramos aos alunos e alunas que estão concluindo o último ano de seu curso ou que queiram participar 
do Processo Seletivo 2023, que estão abertas as inscrições até 22 de novembro de 2022 às 23:59 (horário 
de Brasília) pelo site da EMESP Tom Jobim. 

De acordo com o Edital, o(a) aluno(a) que realizou matrícula na EMESP Tom Jobim em 2022 nos Cursos 
Regulares de Formação, Especialização ou aluno(a) bolsista dos Grupos Artísticos da EMESP, inscritos(as) 
neste Processo Seletivo em um dos Cursos de Formação de 1º, 2º ou 3º Ciclo, estarão dispensados(as) da 
prova de 1ª fase devendo comparecer para realização da prova de 2ª fase (verificar datas e horários da 
prova prática presencial de 2ª fase no site da EMESP Tom Jobim em 07 de dezembro de 2022). 
 
Se este é o seu caso, para que a dispensa na 1ª fase seja realizada, salientamos que os dados pessoais 
(NOME E RG) no formulário de inscrição disponível on-line no site, devem estar completos e corretos, de 
acordo com as informações cadastradas no ato da matrícula e no Aluno@net. 
 
Segue link para acesso às informações sobre o Processo Seletivo 2023 e Edital de Convocação, disponíveis 
no site: https://emesp.org.br/1o-processo-seletivo-2023/  
 
Quanto às inscrições para os Cursos Livres 2023, orientamos que consultem o site da EMESP Tom Jobim 
em meados da segunda semana de janeiro de 2023. 
 
Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o Departamento de Controle e Registros 
Acadêmicos para que possamos ajudá-lo (a) da melhor maneira possível. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

CONTATOS:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 10/11/2022 

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 
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