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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

FCS FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Gerência de Ensino

Processo SEI nº 2180.01.0001128/2022-97

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DISCIPLINAS ISOLADAS, COM BASE EM VAGAS REMANESCENTES NO CURSO BÁSICO DE MÚSICA DA ESCOLA DE
MÚSICA DO CEFART, ANO LETIVO DE 2022.

 

A Fundação Clóvis Salgado, por meio da Diretoria e da Gerência de Ensino do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica - CEFART, dentro de suas atribuições legais,
torna pública, pelo presente Edital, a abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo de seleção simplificada de candidatos, para preenchimento de
vagas remanescentes no regime de Disciplina Isolada no curso Básico de Música da Escola de Música, com ingresso e início das aulas no mês de julho, dentro do
ano le�vo de 2022.

 

1. SOBRE AS DISCIPLINAS ISOLADAS

1.1. Seguindo os parâmetros definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as ins�tuições de ensino, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula
nas disciplinas de seus cursos a alunos não-regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo sele�vo. Razão pela qual o
Cefart realiza este processo sele�vo para Disciplina Isolada.

1.2. As disciplinas ofertadas neste edital no regime de isolada referem-se ao componente curricular “Prá�cas de Conjunto” do curso Básico de Música, com carga
horária total de 36 horas. 

1.3. Estão sendo ofertadas 117 (cento e dezessete) vagas totais, distribuídas em 6 diferentes grupos de Prá�cas de Conjunto. As informações dos grupos e suas
respec�vas vagas ofertadas neste edital estão especificadas a seguir, nos itens 1.4 a 1.9..

 

1.4. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – GRUPO CORO SINFÔNICO

Docente Dia Horário Vagas

Bruno Thadeu Quintas-feiras 18h00 às 20h00

Sopranos: 05 vagas

Mezzos/Contraltos: 06 vagas

Tenores: 09 vagas

Baixos/Barítonos: 09 vagas

Total: 29 vagas

EMENTA: Proporcionar ao músico cantor/coralista a vivência e prá�ca do repertório coral intermediário e/ou avançado presente em suas várias esferas. Dentre as
obras presentes no repertório, constam coros de óperas, cantatas, coros sinfônicos, obras sacras e profanas, composições tradicionais, experimentais e
contemporâneas para formações vocais a cappela e mistas.

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/12/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 17 anos, completos até 29 de junho de 2022. Não é necessário ter a habilidade de leitura de par�turas.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual cada candidato(a) habilitado(a), deverá cantar uma
música de sua livre escolha (com ou sem acompanhamento), além da execução de vocalizes. Serão avaliados afinação, ritmo e memória melódica.

 

 

1.5. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – GRUPO BANDA SINFÔNICA

Docente Dia Horário Vagas

Gilson Silva Sextas-feiras 14h00 às 16h50

Flauta: 01 vaga

Oboé: 02 vagas

Fagote: 02 vagas

Clarinetes: 06 vagas

Trompa: 01 vaga

Trompetes: 03 vagas

Trombones: 03 vagas

Percussão: 04 vagas

Sax barítono: 01 vaga

Total: 23 vagas
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EMENTA: Vivência e estudo do repertório aplicado às bandas. O repertório didá�co para bandas com abordagem em níveis de 2 a 3. Obras originais, transcrições
de cânones da música clássica, música popular e obras com caracterís�cas étnicas.

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/12/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 10 anos, completos até 29 de junho de 2022.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual o/a candidato(a) habilitado(a) deverá tocar uma peça
de livre escolha no seu instrumento.

 

1.6. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – GRUPO BIG BAND

Docente Dia Horário Vagas

Camilo Christófaro Terças-feiras 15h40 às 18h20

Contrabaixo: 01 vaga

Guitarra: 01 vaga

Bateria: 01 vaga

Percussão: 01 vaga

Piano: 01 vaga

Voz: 01 vaga

Trompete: 02 vagas

Trombone: 01 vaga

Saxofone alto: 01 vaga

Saxofone tenor: 01 vaga

Saxofone barítono: 01 vaga

Total: 12 vagas

EMENTA: Prá�ca musical cole�va dedicada ao repertório da música popular urbana para formação instrumental de grupo orquestral contendo sopros e seção
rítmica. O repertório didá�co com abordagem em nível técnico 1 a 3. Prá�cas para introdução à improvisação.

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/07/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 10 anos, completos até 29 de junho de 2022.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual o/a candidato(a) habilitado(a) deverá tocar uma peça
de livre escolha no seu instrumento.

 

1.7. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – GRUPO ORQUESTRA

Docente Dia Horário Vagas

Gilson Silva Sextas-feiras 16h50 às 19h30

Violinos: 10 vagas

Violas de Orquestra: 08 vagas

Violoncelos: 04 vagas

Contrabaixos: 03 vagas

Total: 25 vagas

EMENTA: Vivência e estudo do repertório para orquestra de cordas. O repertório didá�co para orquestras com abordagem dos níveis 2 a 3. Obras originais, arranjos
de cânones da música clássica, música popular e obras com caracterís�cas étnicas.

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/12/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 10 anos, completos até 29 de junho de 2022.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual o/a candidato(a) habilitado(a) deverá tocar uma peça de
livre escolha no seu instrumento.

 

1.8. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – RODA DE CHORO

Docentes Dia Horário Vagas

Márcio Barbosa

e Francisco Rosa

Terças-feiras 19h00 às 20h40 Bandolim: 02 vagas

Clarinete: 02 vagas

Cavaquinho: 02 vagas

Flauta: 02 vagas

Pandeiro: 02 vagas

Piano: 02 vagas

Saxofone: 02 vagas

Trombone: 02 vagas
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Trompete: 02 vagas

Viola e/ou Violino: 02 vagas

Violão de sete cordas: 02 vagas

Total: 22 vagas

EMENTA: Prá�ca musical cole�va dedicada ao repertório da música popular urbana para formação instrumental de grupo de choro. O repertório didá�co tem
diferentes abordagens de acordo com o nível do estudante (técnico, intermediário ou básico).

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/12/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 10 anos, completos até 29 de junho de 2022.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual o/a candidato(a) habilitado(a) deverá tocar uma peça de
livre escolha no seu instrumento.

 

1.9. Disciplina: PRÁTICAS DE CONJUNTO – CAMERATA DE VIOLÕES

Docentes Dia Horário Vagas

Gustavo Bracher

e Luiz Franceschini
Sábados 09h00 às 12h00

Violão: 04 vagas

Violão de sete cordas: 02 vagas

Total: 06 vagas

EMENTA: Estudo de repertório de câmara para violonistas, leitura a primeira vista, desenvolvimento de sonoridade do instrumento.

Data de Início: 04/07/2022

Data de Término: 23/12/2022

PRÉ-REQUISITOS: ter idade a par�r de 10 anos, completos até 29 de junho de 2022. Ter leitura a primeira vista no instrumento, e ter disponibilidade para os ensaios.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Será realizada etapa única de entrevista virtual e prova prá�ca pelo Zoom, na qual o/a candidato(a) habilitado(a) deverá tocar uma peça de
livre escolha no seu instrumento.

 

 

2. INSCRIÇÕES

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

 
De 01 a 09 de junho de 2022

FICHA DE INSCRIÇÃO:
A ficha de inscrição deverá ser preenchida até às 23h59 do dia 09 de junho de 2022, exclusivamente por plataforma on-
line, com o link disponível no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br), não sendo aceitos neste momento de excepcionalidade o
comparecimento à Secretaria do Cefart ou envio de formulário de inscrição por Correios.

 

2.1. A inscrição será realizada por meio de Formulário On-line, que pode ser acessado através do link a ser disponibilizado no site da Fundação Clóvis
Salgado (www.fcs.mg.gov.br).

2.2. Não será cobrada qualquer taxa para a efe�vação da inscrição da(o)s candidata(o)s.

2.3. Para as/os candidata(o)s menores de 18 anos, é necessária a vinculação de responsável legal no procedimento de inscrição.

2.4. A inscrição da(o) candidata(o) só será validada com a confirmação de preenchimento de todos os dados e entrega de documentos solicitados no formulário
próprio para este procedimento. Os documentos listados abaixo deverão ser digitalizados (escaneados ou fotografados) e inseridos no Formulário On-line de
inscrição:

. Carteira de Iden�dade do(a) candidato(a), ou de seu responsável legal;

. CPF da(o) candidata(o), ou de seu responsável legal;

. Comprovante de quitação das obrigações eleitorais, no caso de maiores de 18 anos;

. Cer�ficado comprobatório da situação militar, no caso de maiores de 18 anos do sexo masculino.

 

2.5. Ao submeter a documentação, o/a candidato(a) responsabiliza-se pela auten�cidade das cópias dos documentos apresentados perante a FCS, para fins de
inscrição e matrícula no curso pretendido, atestando sua legi�midade. E declara estar ciente de que qualquer irregularidade nos documentos e nas cópias
apresentadas implicará, a qualquer tempo, no cancelamento da matrícula realizada e perda da vaga no curso pretendido. Quaisquer informações inverídicas ou
inexatas prestadas pelo candidato ou por seu representante legal implicará a perda do direito à vaga.

2.6. Para o(a)s candidato(a)s menores de 18 anos, será necessário que seu responsável legal preencha, assine e envie o Termo de Livre Consen�mento para
Tratamento de Dados Pessoais, constante como Anexo deste edital.

2.7. Todos os inscritos ficam cientes de que as informações fornecidas no ato de inscrição poderão ser u�lizadas pela Fundação Clóvis Salgado, para esse fim,
conforme autorizado pelos ar�gos 7°, 11, 23 a 26, da Lei n. 13.709/2018”.

 

3. INVESTIMENTO

3.1. A matrícula e par�cipação como aluno(a) especial nas disciplina de “Prá�cas de Conjunto” é gratuita.

3.2. Qualquer material para u�lização em a�vidades previstas na disciplina deve ser adquirido ou custeado pelo(a) estudante ou seu/sua responsável legal,
garan�ndo a execução das propostas didá�co-pedagógicas (curriculares e extracurriculares).

http://www.fcs.mg.gov.br/
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4. PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O processo sele�vo para os grupos de Prá�cas de Conjunto será realizado entre os dias 15 e 28 de junho de 2022.

4.2. As/os candidata(o)s habilitada(o)s a par�ciparem da seleção serão informada(o)s em listagem a ser disponibilizada no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) no dia
15 de junho de 2022, a par�r das 18h00.

4.3. A etapa de seleção de que trata este edital será realizada em ambiente virtual e conduzida pelos respec�vos docentes responsáveis por cada um dos grupos de
Prá�cas de Conjunto.

4.4. Os/As candidato(a)s serão avaliado(a)s através de etapa única de seleção, composta por Entrevista Virtual e Prova Prá�ca, em tempo real, pelo aplica�vo
Zoom. As entrevistas/provas serão individuais e terão duração máxima de 20 (vinte) minutos, sendo realizadas entre os dias 20 e 24 de junho de 2022.

4.5. Os links e cronogramas das Entrevistas virtuais + provas prá�cas, com os dias e horários para cada candidata(o), serão disponibilizados no site da FCS
(www.fcs.mg.gov.br) no dia 15 de junho de 2022. Não será permi�da a troca de dia ou horário das provas para nenhum(a) candidato(a).

4.6. Serão distribuídos 100 (cem) pontos na avaliação de cada candidato(a) pelo docente responsável por cada grupo de Prá�cas de Conjunto, com base nos
seguintes critérios:

 

CORO SINFÔNICO BANDA SINFÔNICA BIG BAND ORQUESTRA RODA DE CHORO CAMERATA DE VIOLÕES

Afinação: 40 pts.

Ritmo: 30 pts.

Memória: 20 pts.

Entrevista: 10 pts.

Entrevista: 30 pts.

Prova Prá�ca: 70 pts.

Entrevista: 30 pts.

Prova Prá�ca: 70 pts.

Entrevista: 30 pts.

Prova Prá�ca: 70 pts.

Entrevista: 30 pts.

Prova Prá�ca: 70 pts.

Entrevista: 30 pts.

Prova Prá�ca: 70 pts.

 

4.7. Na Entrevista virtual + prova prá�ca, o/a candidato(a) deverá executar uma música de sua livre escolha, sendo que no caso do grupo Coro Sinfônico ela deverá
ser cantada com ou sem acompanhamento; e nos casos dos demais grupos deverá ser tocado no instrumento para o qual ele(a) concorre a uma vaga.

 

 

5. RESULTADO FINAL E MATRÍCULA

5.1 - No dia 27 de junho de 2022, a par�r das 18h00, será publicado no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) o Resultado Final com a lista dos(as) Candidatos(as)
Aprovados(as) para a disciplina isolada de que trata este edital. Os resultados não serão divulgados por telefone.

5.2 - Os/as candidatos(as) aprovados serão automa�camente matriculados(as) e receberão, no e-mail cadastrado no ato da inscrição, as informações para início das
aulas e login na plataforma on-line Cefart Virtual, em até um dia ú�l antes do início do curso.

5.3 - O Cefart reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, caso não haja candidatos(as) que atendam aos requisitos exigidos.

 

6. MODALIDADE DE ENSINO OFERTADA

6.1. As aulas das disciplinas isoladas de Prá�cas de Conjunto serão ofertadas para o ano le�vo de 2022 na modalidade de ensino presencial nas dependências do
Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica - salvo determinação das autoridades sanitárias, circunstância em que as a�vidades presenciais poderão ser subs�tuídas
por a�vidades remotas. Em casos de mudança das orientações às ins�tuições de ensino realizadas pelas autoridades competentes em função da pandemia do
Covid-19, a modalidade de ensino aqui estabelecida poderá sofrer adequações ou alterações. 

6.2. Todas as a�vidades presenciais serão realizadas respeitando-se as medidas sanitárias vigentes no momento, a par�r de Protocolos de Funcionamento
regularmente atualizados pelo Cefart e pela FCS. Os protocolos de u�lização dos espaços �sicos são construídos com base nas normas de segurança sanitária, leis e
regulamentos adotados pelo Estado de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte, respeitando-se o número máximo de pessoas nas salas de aula e salas
administra�vas. Medidas técnicas e sanitárias tem sido adotadas para manter a higienização local e a segurança de estudantes e funcionários, estabelecendo-
se  um limite simultâneo de ocupação de cada espaço.

6.3. As a�vidades pedagógicas das disciplinas isoladas serão registradas por meio da plataforma eletrônica Cefart Virtual (h�ps://cefartvirtual.aix.com.br/),
incluindo o lançamento do resultado ao fim do curso e a emissão de cer�ficados de par�cipação aos estudantes que ingressaram através deste
edital. Eventualmente, os cursos poderão u�lizar-se de recursos remotos da plataforma de ensino, de forma complementar e sem prejuízo de aprendizado àqueles
estudantes que não �verem condições de aderir a estas prá�cas. 

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS E CRONOGRAMA:

INSCRIÇÕES De 01 a 09 de junho de 2022

INSCRIÇÕES HABILITADAS

&

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

15 de junho de 2022, a par�r das 18h, no site da FCS
(<www.fcs.mg.gov.br>)

PERÍODO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO De 20 a 24 de junho de 2022

RESULTADO FINAL 27 de junho de 2022, a par�r das 18h, no site  da FCS
(<www.fcs.mg.gov.br>) 

M AT R Í C U L A

&

CADASTRO NO CEFART VIRTUAL

28 e 29 de junho de 2022

HORÁRIO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

Das 09h às 17h:

(31) 99400-1347

(31) 99400-1341

INÍCIO DAS AULAS A par�r de 04 de julho de 2022

http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
https://cefartvirtual.aix.com.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica.

 

ANEXO AO EDITAL

 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

 

Através do presente instrumento, eu, __________________________________, inscrito(a) no CPF sob n°___________, com
endereço____________________________, e-mail_______________________, representante legal do(a) candidato(a)/aluno(a) _______________________, aqui
denominado(a) TITULAR, venho autorizar a FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, aqui denominada CONTROLADORA, inscrita no CNPJ sob n° 17498205000141, com
endereço na Av. Afonso Pena, 1537, Centro, Belo Horizonte/MG - CEP 30130-004, sí�o eletrônico <www.fcs.mg.gov.br>, a realizar o tratamento dos dados pessoais
e dados pessoais sensíveis do Titular, de acordo com os ar�gos 7°, 11, 23 a 26, da Lei n° 13.709/2020-LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conforme disposto
neste termo.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Dados Pessoais

O TITULAR autoriza a CONTROLADORA a u�lizar os dados constantes da sua ficha de inscrição/matrícula na disciplina isolada de Prá�cas de Conjunto do curso
Básico de Música do CEFART.

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Finalidades do Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados do TITULAR somente poderá ser realizado com as finalidades específicas de:

1. Cumprimento de obrigações decorrentes da legislação que rege o funcionamento dos cursos regulares do CEFART;

2. Realização dos procedimentos de inscrição e matrícula nos cursos regulares do CEFART, bem como durante todo o período de duração dos referidos cursos;

3. Executar um contrato/termo relacionado ao curso do CEFART, no qual seja parte o TITULAR;

4. Proteção da vida, da incolumidade �sica ou da saúde do TITULAR ou de terceiros.

 

Parágrafo único: O TITULAR autoriza, ainda, o tratamento de seus dados para os fins de u�lização de seu nome, sua imagem e do resultado das a�vidades didá�cas,
acadêmicas e ar�s�cas executadas por ele ao longo de sua formação no CEFART, visando à divulgação ins�tucional podendo, para tanto, reproduzi-los, nos termos
da lei, pelos meios de comunicação, públicos ou privados.

_________________________________________

(assinatura do representante legal do TITULAR)

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Compar�lhamento de Dados

A CONTROLADORA fica autorizada a compar�lhar os dados pessoais do TITULAR com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as
finalidades listadas neste instrumento e no art. 26, da LGPD, respeitados os princípios legais, devendo a ANPD ser informada, conforme previsto no art. 27, da Lei n°
13.709/2020-LGPD.

 

CLÁUSULA QUARTA: Responsabilidade pela Segurança dos Dados

A CONTROLADORA se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administra�vas suficientes a proteger os dados pessoais do TITULAR, que será
comunicado, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme ar�go 48 da Lei n° 13.709/2020-LGPD.

 

CLÁUSULA QUINTA: Término e Prazo do Tratamento dos Dados

A CONTROLADORA fica autorizada a manter e u�lizar os dados pessoais do TITULAR durante todo o período de realização do processo sele�vo e de integralização
dos cursos regulares do CEFART e para cumprimento de obrigação legal ou imposição de órgãos de fiscalização, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

 

 

Belo Horizonte, ___ de __________ de 2022.

 

 

 

________________________________________

Assinatura do(a) Representante Legal do Candidato(a)

 

Documento assinado eletronicamente por Piedra Magnani da Cunha, Gerente, em 01/06/2022, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 47161609 e o código CRC 8CBDBA0F.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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