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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 19/2022 

PROCESSO SELETIVO 2022 PARA INGRESSO DE ALUNOS(AS) NAS MASTERCLASSES 

DE REGÊNCIA ORQUESTRAL, REGÊNCIA DE BANDA SINFÔNICA E WORKSHOPS DE 

ARRANJO E REGÊNCIA DE ORQUESTRA POPULAR DA EMESP TOM JOBIM  

Prezados(as) Alunos(as),  

 

Informamos que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2022 para ingresso de alunos(as) 

nas Masterclasses de Regência Orquestral, Regência de Banda Sinfônica e nos Workshops de 

Arranjo da EMESP Tom Jobim pelo site da EMESP: www.emesp.org.br. 

 

A EMESP Tom Jobim oferece neste Processo Seletivo vagas para estudantes com idade até 30 anos (nascidos 

a partir de 01/01/1991) nas atividades a seguir: 

 Masterclasses de Regência Orquestral que serão realizadas em 2022 com o Maestro Cláudio 

Cruz e demais regentes convidados da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Clique 

aqui para ler o Edital das Masterclasses de Regência Orquestral  

 

 Masterclasses de Regência de Banda Sinfônica que serão realizadas em 2022 com a Maestrina 

Monica Giardini e demais regentes convidados da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. 

Clique aqui para ler o Edital das Masterclasses de Regência de Banda Sinfônica 

 

 Workshops de Arranjo e de Regência de Orquestra Popular que serão realizadas em 2022 

com os Maestros Nelson Ayres e Tiago Costa e demais regentes convidados da Orquestra Tom 

Jobim do Estado de São Paulo. Clique aqui para ler o Edital das Workshops de Arranjo e de 

Regência de Orquestra Popular 

 

As informações e cronogramas do Processo Seletivo devem ser visualizadas nos Editais de Convocação, 

disponíveis no site: https://emesp.org.br/masterclasses-e-workshops/. 
 

ATENÇÃO: Para realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar no questionário de 

inscrição o link com o vídeo da audição, bem como enviar os documentos exigidos nos Editais 

de Convocação no campo disponível no formulário de inscrição on-line. 
 

Para envio dos documentos solicitados no Edital e participação no Processo Seletivo, a(o) candidata(o) 

deverá anexar os documentos obrigatórios no campo “Documentos Exigidos” disponível na etapa 

Finalização do formulário online antes de concluir a inscrição. Os documentos devem ser salvos em um único 

arquivo e em versão PDF. Sendo assim, não será possível fazer o upload de arquivos separados. 
 

Após clicar no campo “Documentos” aparecerá uma nova tela “Documentos exigidos” para inclusão 

do arquivo que deve ser enviado em versão PDF. Clique em escolher arquivo e gravar para carregar o 

documento que será enviado no formulário de inscrição. Para confirmação do arquivo carregado, clique na 

imagem para visualizar o documento que será enviado na inscrição. 
 

http://www.emesp.org.br/
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Edital-Processo-Seletivo-2022_Masterclasses-de-Regencia-Orquestral.pdf
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Edital-Processo-Seletivo-2022_Masterclasses-de-Regencia-Orquestral.pdf
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Edital-Processo-Seletivo-2022_Masterclasses-de-Regencia-de-Banda-Sinfonica.pdf
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Edital-Processo-Seletivo-2022_Workshops-de-Arranjo-e-de-Regencia-de-Orquestra-Popular_V2.pdf
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/Edital-Processo-Seletivo-2022_Workshops-de-Arranjo-e-de-Regencia-de-Orquestra-Popular_V2.pdf
https://emesp.org.br/masterclasses-e-workshops/
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ATENÇÃO: Inscrições enviadas sem os documentos obrigatórios solicitados não poderão ser 

validadas, impossibilitando assim, a participação do(a) candidato(a) neste Processo Seletivo 

2022. 

 

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 Acadêmica: 

secretaria.aluno@emesp.org.br  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889                                                                    

Data do envio: 08/02/2022 

                                                               Atenciosamente,  

       Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim. 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

