
 

 

   
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA – 
SEDUC 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU – DEA 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE 

 
INFORME 

PROCESSO DE SELEÇÃO 2019/2 
PARA O INGRESSO NAS OFICINAS  

DE FORMAÇÃO MUSICAL 
 
 
O Diretor do CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares torna público a abertura da inscrição para as 

OFICINAS DE FORMAÇÃO MUSICAL do Conservatório de Música de 

Sergipe – CMS/DEA/SEDUC.  

 

I - DO OBJETO 
 

Constitui objeto deste Informe o preenchimento de vagas por ordem de inscrição 

para as Oficinas de Formação Musical do Conservatório de Música de Sergipe. 

 

II – DOS REQUISITOS 
 
1. Poderão se inscrever nos cursos: 

1.1 Cidadãos brasileiros ou estrangeiros que possuam visto de residência 

permanente ou temporária no Brasil; 

1.2 Candidatos que tenham concluído o 5º ano do Ensino Fundamental ou 

instrução equivalente até o ano de 2018; 

1.3 Candidatos que tenham disponibilidade de frequentar as aulas presenciais 

no horário ofertado;  

 

 

 



III – DAS INSCRIÇÕES  
 
1. As inscrições para esse processo seletivo serão realizadas exclusivamente 

pelo site (www.cmse.com.br) a partir das 14:00h do dia 12/08/2019 até às 

16:00h do dia 14/08/2019 (horário local). 

2. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o link eletrônico para a página 

de Inscrição da Oficina que pretende cursar e preencher o formulário de 

inscrição online informando: 

✓ - Nome Completo 

✓ - RG 

✓ - CPF 

✓ - Data de Nascimento 

✓ - Endereço 

✓ - Contatos 

3. É obrigatório a apresentação do número do documento de identificação do 

candidato no ato da inscrição.  

4. A inscrição de candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverá ser feita pelo 

seu responsável.  

5. As inscrições serão encerradas automaticamente após o preenchimento das 

vagas destinadas ao instrumento. 

6. É obrigatório no ato da matrícula a apresentação do número de inscrição pelo 

candidato.  

7. O Conservatório de Música de Sergipe não se responsabilizará por quaisquer 

atos ou fatos decorrentes de informações e/ou endereços incorretos ou 

incompletos fornecidos pelo candidato.  

8. A efetivação da inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, das 

condições fixadas neste Informe, não podendo, sob hipótese alguma, alegar 

desconhecimento das mesmas. 

9. Não será permitida a inscrição de aluno regular do Conservatório de Música nesse 

processo seletivo.  

 
 
IV – DO RESULTADO 



 
O resultado será divulgado conforme cronograma definido neste Informe e 
estará disponível no site (www.cmse.com.br) e no mural do Conservatório de 
Música a partir das 18h do dia 15 de Agosto de 2019. 
 

V - DAS MATRÍCULAS 
 
1. O candidato classificado deverá realizar a sua matrícula no dia 16 de Agosto 

de 2019, nos turnos manhã (08 às 10h), tarde (14h às 16h) e noite (18h30 às 

20h) no Conservatório de Música de Sergipe, Rua Boquim, 313, Centro.  

2. No ato da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar os seguintes 

documentos:  

✓ Carteira de Identidade (cópia); 

✓   CPF (cópia); 

✓ Carteira de Identidade (cópia) do responsável (no caso de candidato 

menor de 18 anos); 

✓ Certificado ou Declaração de Escolaridade descrevendo o turno e série 

que estuda; 

✓ Comprovante de Residência (cópia);  

✓ 01 (uma) foto 3 x 4 cm. 

3. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados. 

4. O candidato que não se apresentar no Conservatório de Música de Sergipe, 

munido de todos os documentos exigidos e no prazo fixado para a matrícula 

será considerado desistente.  

5. O candidato menor de idade só poderá efetuar sua matrícula com a presença 

de um representante legal.  

 

VI - DO INÍCIO DAS AULAS 
 
O início da aula será a partir do dia 19 de Agosto de 2019.  A aula inaugural, 

acontecerá no dia 19 de Agosto e trata do conhecimento da estrutura do curso e do 

Conservatório de Música de Sergipe. O aluno deve comparecer obrigatoriamente a aula 

inaugural em um dos horários abaixo: 

 
AULA INAUGURAL – 19 de Agosto de 2019 

http://www.cmse.com.br/


 (SALA HENRIQUE SOUSA) 

Manhã 08h 

Tarde 14h 

Noite 19h 

 
 
VIII – DO PERFIL DA OFICINA DE FORMAÇÃO MUSICAL 

1. É um curso voltado para iniciantes em música que desejem desenvolver as 

habilidades e conhecimentos básicos em música.  

2. A Oficina de Formação Musical é ofertada com habilitação nas seguintes 

áreas:  Guitarra, Trombone, Flauta Transversal, Trompete, Clarinete, Tuba, 

Violino, Teclado, Cavaquinho, Acordeom, Piano e Canto. 

3. O Conservatório de Música de Sergipe ofertará o curso de formação musical 

para alunos que já tenham concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. 

4. A Oficina de Formação Musical terá carga horária de 35h aula ao longo do 2º 

semestre de 2019. 

5. Não há restrições de faixa etária para a Oficina de Formação Musical. 

6. O aluno matriculado na Oficina de Formação Musical cursará 

obrigatoriamente a aula prática. 

7. As turmas de aulas práticas possuem o limite máximo de 3 (três) alunos. 

8. A média mínima para aprovação no curso de formação musical é 6 (seis). 

9. O aluno só será aprovado se obtiver média igual ou superior a 6 (seis) nas 

duas disciplinas do curso (Teoria e Cognição Musical e Prática de 

Instrumento). 

10. O aluno que obtiver média acima de 9 (nove) será convidado a continuar seus 

estudos no Curso de Formação, na mesma habilitação em que cursou o Curso 

Rápido de Formação Musical. 

 

VIII - CRONOGRAMA  
 

Inscrições 12/08 a 14/08 

Resultado final da inscrição  15/08 

Matrícula  16/08  

Início das aulas (Aula Inaugural) 19/08 
 



 
IX – DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS E LINK PARA INSCRIÇÃO NAS 
OFICINAS DE FORMAÇÃO MUSICAL  
 
 

• Os Links para inscrição estarão liberados das 14:00h do dia 12/08/2019 às 

16:00h do dia 14/08/2019, ou até o preenchimento do número total de 

vagas ofertadas. 

• Será aceito o dobro de inscrições para a quantidade de vagas ofertadas em 

cada oficina, a classificação se dará por ordem de inscrição até o 

preenchimento das vagas, os candidatos inscritos e não classificados serão 

incluídos na lista de candidatos excedentes. 

• Serão ofertadas 78 vagas a serem distribuídas nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, conforme disposto na tabela abaixo: 

 

OFICINAS DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SERGIPE - 2019 

INSTRUMENTO TURNO HORÁRIO VAGAS LINK PARA INSCRIÇÃO 

TROMBONE/TUBA MANHÃ 
QUARTA 

07:30H 
02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/trombone-tuba-

inscricao-manha  

TROMBONE/TUBA TARDE 

TERÇA 

14:20H 

QUARTA 

14:20H 

04 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/trombone-tuba-

inscricao-tarde  

TECLADO MANHÃ 

TERÇA 

07:30H 

TERÇA 

10:50H 

TERÇA 

10:50H 

05 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/teclado-

inscricao-manha  

TECLADO TARDE 

SEGUNDA 

17:40H 

TERÇA 

17:40H 

04 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/teclado-

inscricao-tarde  

TECLADO NOITE 
SEGUNDA 

18:30H 
02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/teclado-

inscricao-noite  

https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/trombone-tuba-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/teclado-inscricao-noite


FLAUTA 

TRANSVERSAL 
TARDE 

SEXTA 

16:50H 
02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/flauta-

inscricao-tarde  

FLAUTA 

TRANSVERSAL 
NOITE 

QUARTA 

21:00H 

QUINTA 

18:30H 

04 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/flauta-

inscricao-noite  

TROMPETE TARDE 

SEGUNDA 

13:30H 

QUARTA 

13:30H 

04 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/trompete-

inscricao-tarde  

TROMPETE NOITE 
TERÇA 

21:00H 
02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/trompete-

inscricao-noite  

PIANO TARDE 
SEXTA 

14:20H 
01 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/piano-

inscricao-tarde  

PIANO NOITE 
QUINTA 

21:00H 
01 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/piano-

inscricao-noite  

ACORDEOM MANHÃ 
QUARTA 

09:10H 
01 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/acordeom-

inscricao-manha  

ACORDEOM NOITE 
TERÇA 

18:30H 
01 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/acordeom-

inscricao-noite  

GUITARRA MANHÃ 

SEGUNDA 

07:30H 

SEGUNDA 

08:20H 

SEGUNDA 

10:00H 

SEGUNDA 

10:50H 

QUARTA 

10:50H 

SEXTA 

10:00H 

12 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/guitarra-

inscricao-manha  

https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/flauta-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/trompete-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/piano-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/acordeom-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-manha


GUITARRA TARDE 

SEGUNDA 

16:00H 

SEXTA 

14:20H 

SEXTA 

16:50H 

06 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/guitarra-

inscricao-tarde  

GUITARRA NOITE 

SEGUNDA 

18:30H 

SEGUNDA 

21:00H 

QUARTA 

18:30H 

QUARTA 

19:20H 

QUARTA 

21:00H 

10 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/guitarra-

inscricao-noite  

CAVAQUINHO TARDE 

SEGUNDA 

15:10H 

SEGUNDA 

16:00H 

TERÇA 

13:30H 

06 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/cavaquinho-

inscricao-tarde  

CLARINETE TARDE 
SEGUNDA 

16:50H 
02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/clarinete-

inscricao-tarde  

VIOLINO TARDE 

SEGUNDA 

15:10H 

QUARTA 

14:20H 

02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/violino-

inscricao-tarde  

VIOLINO NOITE 
SEGUNDA 

20:10H 
01 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/violino-

inscricao-noite  

CANTO MANHÃ 

TERÇA 

07:30H 

QUARTA 

07:30H 

QUARTA 

10:50H 

QUINTA 

08:20H 

04 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/canto-inscricao-

manha  

https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/guitarra-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/cavaquinho-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/cavaquinho-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/cavaquinho-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/clarinete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/clarinete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/clarinete-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/violino-inscricao-noite
https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-manha
https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-manha


CANTO TARDE 

QUINTA 

13:30H 

QUINTA 

16:00H 

02 

https://www.e-

inscricao.com/cmse/canto-inscricao-

tarde  

 

 

X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Os casos omissos ou especiais serão analisados pela Comissão Organizadora do 
Curso /Coordenação Pedagógica do Conservatório de Música de Sergipe. 
 

Aracaju, 09 de Agosto de 2019 

 

Carlos Heitor Rocha Mendonça 

Diretor do Conservatório de Música de Sergipe 

https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-tarde
https://www.e-inscricao.com/cmse/canto-inscricao-tarde

