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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 25/2022  

PROCESSO SELETIVO 2022 – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS LIVRES DA 

EMESP TOM JOBIM  

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

 

Informamos que as inscrições para os Cursos Livres 2022 estão disponíveis no site da Escola no período de 

08/02/2022 a 21/02/2022, para todos(as) os(as) alunos(as) da EMESP e à comunidade em geral. 

 

Os Cursos Livres compreendem as atividades de ensino musical da EMESP Tom Jobim com conteúdo musical 

específico, duração de um ano e carga horária de até duas horas/aula semanais, destinados à comunidade em 

geral. 

 

A idade mínima para ingresso de alunos(as) nos Cursos Livres deve ser compatível com o conteúdo artístico-

pedagógico das atividades oferecidas, sendo que os(as) alunos(as) – crianças, jovens, adultos, incluindo 

pessoas com deficiência – participam de atividades musicais livres, como cursos de improvisação, práticas 

instrumentais diversas, introdução à prática de instrumentos, teoria e apreciação musical, dentre outras. 

 

Para os(as) candidatos(as) com deficiência visual, a EMESP Tom Jobim oferece Musicografia Braille, 

fornecendo ferramentas necessárias para o aprendizado da leitura de partitura (decifração) bem como 

interpretação musical. 

 

CURSOS OFERECIDOS 

A Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim, instituição do Governo do Estado de São Paulo e 

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerida pela organização social Santa Marcelina 

Cultura, está com inscrições abertas para mais de 80 cursos em diversas áreas da música. São cursos de 
diferentes modalidades, teóricos e práticos, voltados para diferentes faixas etárias e que contemplam tanto 

os iniciantes como aqueles que estão em níveis mais avançados. Os interessados podem optar por cursos 

presenciais e cursos EAD. As inscrições podem ser realizadas de 8 a 21 de fevereiro. Todos os cursos são 

gratuitos. 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO CURSOS LIVRES 2022 

 

 MÚSICA ANTIGA 

 ORQUESTRAS, CAMERATAS E ENSEMBLES 

 TEORIA 

 PRÁTICAS 

 VOCAL 

 INICIAÇÃO 

 INSTRUMENTOS 

 MÚSICA CONTEMPORÂNEA 

https://emesp.org.br/musica-antiga-2/
https://emesp.org.br/orquestras-cameratas-e-ensembles-3/
https://emesp.org.br/orquestra-de-cordas-comunitaria/
https://emesp.org.br/praticas-3/
https://emesp.org.br/2022/02/08/vocal-2/
https://emesp.org.br/2022/02/08/iniciacao/
https://emesp.org.br/2022/02/08/instrumentos/
https://emesp.org.br/2022/02/08/musica-contemporanea/
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 CURSOS LIVRES PREPARATÓRIOS  

 CURSOS LIVRES EXTERNOS – EAD  

 

CALENDÁRIO DO 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. 

 08 a 21/02/2022: Período de inscrições;  

 24/02/2022: Publicação da lista de inscritos(as);  

 03 a 12/03/2022: Período de avaliações;  

 16/03/2022: Publicação dos(as) aprovados(as);  

 18 a 24/03/2022: Período de matriculas. 

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  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

Data do envio: 15/02/2022 
Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

 

 

https://emesp.org.br/2022/02/08/cursos-livres-preparatorios/
https://emesp.org.br/2022/02/08/curso-livre-externo-ead/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

