
                                              
 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PARA 

O CURSO DE IDIOMA DA CULTURA INGLESA N° 1/2020 

 

 A Santa Marcelina Cultura e a Cultura Inglesa atuam em parceria desde 2016, com o foco em 

formação na língua inglesa para alunos e alunas dos Grupos Artísticos de Bolsistas da EMESP 

Tom Jobim, que almejam estudar em grandes conservatórios de música fora do Brasil. 

A Cultura Inglesa é a maior escola de inglês do país. Atua há 80 anos formando e 

transformando vidas não apenas por meio do ensino um novo idioma, mas também 

proporcionando vivências na língua inglesa e no universo da cultura britânica. 

Diante do exposto, a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, 

Organização Social de Cultura, gestora da Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP 

Tom Jobim, informa que iniciará o Processo Seletivo para Concessão de Bolsa de Estudo para o 

Curso de Idioma da Cultura Inglesa. 

Os interessados em participar do Processo Seletivo para Concessão de Bolsa para o Curso de 

Idioma da Cultura Inglesa devem atender as diretrizes contidas neste documento, também 

disponível no site da Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim 

(www.emesp.org.br/servico-social). 

 

 

 

 



                                              
 

 

 

I – Processo Seletivo para Concessão 

O processo seletivo destina-se aos alunos (as) matriculados (as) em 2019 nos Grupos Artísticos 

de Bolsistas da EMESP - Tom Jobim (Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Banda Jovem do 

Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, Coral Jovem do 

Estado e Academia de Opera do Theatro São Pedro) e que estejam inscritos para o processo 

seletivo da temporada de 2020 dos Grupos Artísticos de Bolsistas da EMESP Tom Jobim. 

 

II – Inscrição 

As inscrições serão realizadas no período de 29 de novembro a 03 de dezembro até às 17h 

através do link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1r9h2xeEkGhsZttll9YDwwJKnLOpVlEu7

uTaqb7BshURFBYRFcyVk5ZTTQyM1ZIQk5MSlRLTjcyRy4u  

 

III – Critérios 

1.  Estar inscrito para prestar o processo seletivo da temporada 2020 dos Grupos Artísticos 

de Bolsistas da EMESP Tom Jobim (Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Banda Jovem do 

Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, Coral Jovem do 

Estado e Academia de Opera do Theatro São Pedro); 

 

2. Renda familiar per capita de até 01 (um) salário mínimo nacional vigente no ano de 

análise. Para o cálculo será estabelecido: Renda familiar - despesas / composição familiar. 

“Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham 

suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores do mesmo domicílio” 

(em conformidade com inciso I, § 1°. Art. 2° da Lei n° 10.836 de 09 de janeiro de 2004). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1r9h2xeEkGhsZttll9YDwwJKnLOpVlEu7uTaqb7BshURFBYRFcyVk5ZTTQyM1ZIQk5MSlRLTjcyRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L1r9h2xeEkGhsZttll9YDwwJKnLOpVlEu7uTaqb7BshURFBYRFcyVk5ZTTQyM1ZIQk5MSlRLTjcyRy4u


                                              
 

 

 

3. Os interessados deverão apresentar suas perspectivas em relação ao idioma para a 

carreira profissional, como: inscrição em vestibulares para faculdades ou conservatórios no 

exterior; iniciativas em busca de estudos no exterior; proximidade com o idioma, e outros; 

 

4. Ter até 24 anos de idade completos no ano da concessão da bolsa de estudos; 

 

IV – Entrevistas 

No período de 04 a 11 de dezembro o Departamento de Serviço Social realizará entrevista 

com os alunos inscritos nos dias e horários estabelecidos. A lista de inscritos e horários das 

entrevistas será disponibilizada pelo site da Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP 

Tom Jobim (www.emesp.org.br/servico-social). 

 

V – Análise e Avaliação Socioeconômica 

A realização do Processo Seletivo para Concessão de Bolsa de Estudo para o Curso de Idioma 

da Cultura Inglesa estará a cargo e sob responsabilidade do Departamento de Serviço Social da 

EMESP, que realizará entrevista, análise e avaliação socioeconômica e perspectivas do 

interessado em relação ao idioma para a carreira profissional. 

 

VI – Seleção dos Candidatos 

Os alunos (as) serão selecionados a partir dos critérios estabelecidos no item III deste 

documento. Para efeito de classificação dos selecionados(as) os seguintes critérios terão 

prioridade nesta ordem: 

 Menor renda per capita familiar; 

 Perspectivas em relação ao idioma para a carreira profissional. 



                                              
 

 

 

Os alunos e alunas com análise “deferida” que não forem selecionados na primeira chamada 

permanecerão em uma lista de suplência, com validade de 01 (um) ano, e poderão ser 

contemplados em casos de cancelamentos, desistências ou aumento de vagas no período de 

disponibilidade das bolsas da Cultura Inglesa. 

 

VII – Concessão 

As vagas remanescentes serão oferecidas aos alunos de acordo com os critérios de avaliação 

contidos neste documento. A Bolsa será concedida ao aluno(a) que estiver matriculado(a) nos 

Grupos Artísticos de Bolsistas da EMESP Tom Jobim para temporada de 2020 (Orquestra Jovem 

do Estado de São Paulo, Banda Jovem do Estado, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra 

Jovem do Theatro São Pedro, Coral Jovem do Estado e Academia de Opera do Theatro São 

Pedro); 

 

VIII – Informação do Deferimento e/ou indeferimento 

Para os alunos e alunas com análise “deferida” será encaminhado pelo Departamento de 

Serviço Social um e-mail com informações referentes ao processo de matricula para Concessão 

da Bolsa de Estudo para o Curso de Idioma da Cultura Inglesa. 

Os alunos e alunas que tiverem a sua solicitação “indeferida” receberão comunicado do 

Departamento de Serviço Social por meio do e-mail cadastrado no portal do aluno. 

 

IX – Disposições Gerais 

 A lista de suplentes terá validade de 01 (um) ano; 

 Para as bolsas remanescentes do ano subsequente novo processo seletivo será 

realizado; 



                                              
 

 

 

 Após concessão da Bolsa de estudo para o Curso de Idioma da Cultura Inglesa, o 

desempenho nos estudos, a frequência nas aulas e estar matriculado nos Grupos 

Artísticos de Bolsistas no ano de referência são condições para manutenção da bolsa; 

 Os alunos e alunas contemplados deverão enviar após a prova bimestral e de semestre 

relatório de aproveitamento constando nota e frequência para o Departamento de 

Serviço Social; 

 Em caso de desistência, o aluno deverá informar imediatamente ao Departamento de 

Serviço Social o motivo da não continuidade; 

 O Departamento de Serviço Social está à disposição para esclarecimentos através do 

telefone (11) 3585-9878 ou e-mail social@emesp.org.br; 

 

X – Calendário 

 

Etapas Datas 

Divulgação do documento 29/11 a 03/12/2019 

Inscrição 29/11 a 03/12/2019 

Entrevista 04 a 11/12/2019 

Divulgação do resultado 19/12/2019 

Reunião de orientação aos deferidos 28/01/2020 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2019. 

Equipe Social e Pedagógica – EMESP 

mailto:social@emesp.org.br

