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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 11/2022 

MATRÍCULA – CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS) NO 1º PROCESSO SELETIVO 2022 

CURSOS REGULARES E GRUPOS ARTÍSTICOS DE BOLSISTAS DA EMESP TOM JOBIM 
 

Prezado(a) Candidato(a),  

 

Informamos que os(as) candidatos(as) classificados(as) como Aprovados(as) deverão comparecer 

pessoalmente à Secretaria Acadêmica para realizar a matrícula no período de 21 a 31 de janeiro de 

2022, conforme lista de publicação disponível no site da EMESP Tom Jobim. Ressaltamos, que 

disponibilizamos os agendamentos por candidato(a) com o dia e horário específico para 

realização da matricula. Sendo assim, orientamos que consultem a lista com a relação de aprovados(as), 

as datas e horários no site da EMESP (1º Processo Seletivo 2022 | EMESP Tom Jobim). 

 

OBSERVAÇÃO: Por determinação da Secretaria de Cultura, será obrigatório a apresentação do 

comprovante de vacinação do Covid-19 para ingresso no prédio no momento de realização da matrícula.  

 

Documentos obrigatórios para realização das matrículas: 

- 1 Foto 3x4 recente;  

- Cópia do comprovante de residência atual;  

- Cópia do R.G.; 

- Comprovante de matrícula do Ensino Regular ou Superior;         

- Cópia do CPF; 

- Cópia do R.G. e do CPF do responsável pelo(a) aluno(a) - (para menores de 18 anos); 

- Cópia do Cartão do Banco com os dados da agência e o número da conta (SOMENTE PARA ALUNOS/AS 

BOLSISTAS DOS GRUPOS ARTÍSTICOS).  

 

ATENÇÃO: ALUNOS(AS) MENORES DEVEM SER ACOMPANHADOS(AS) POR UM 

RESPONSÁVEL PARA REALIZAR A MATRÍCULA. 

 

RESSALTAMOS QUE AS VAGAS DOS(AS) CANDIDATOS(AS) QUE NÃO 

COMPARECERAM NAS DATAS PUBLICADAS PARA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA OS SUPLENTES DA LISTA DE ESPERA. 

 

Os(as) alunos(as) que se matricularem serão obrigados(as) a cursar todas as disciplinas oferecidas em seu 

Curso, cumprindo a frequência obrigatória e obtendo aproveitamento em todas as disciplinas que compõem 

seu currículo 

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, 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  

https://emesp.org.br/1o-processo-seletivo-2022/
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secretaria.aluno@emesp.org.br 

             

 

Data do envio: 21/01/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

