
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS A VAGAS PARA NOVOS 

ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA - CEMO 2017.2 

 

 
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE OLINDA, no 

uso de suas atribuições, torna público pelo presente Edital, as normas para a realização 

do processo seletivo para seleção de alunos para o Centro de Educação Musical de 

Olinda- CEMO, para o curso de música compatível com técnico/profissionalizante no 

período de 2017.2. 

 

 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade da Secretaria de Educação, 

Esportes e Juventude – SEEJ, por meio da Secretaria Executiva de Programas e Políticas 

Educacionais- SEPPE. Situada na AV. Sigismundo Gonçalves,nº 515, Carmo- Olinda/PE. 

1.2 O curso será ofertado no CEMO que está situado na Av. Pan Nordestina S/N 

Complexo de Salgadinho – Olinda/PE. 

 

 
2. DA INSCRIÇÃO: 

 

 
2.1 O período de inscrição para os novos alunos acontecerá entre nos dias 28 de junho à 

02 de julho de 2017. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, 

através do site www.olinda.pe.gov.br.  portal do CEMO – Olinda. 
 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO: 

 

 
3.1 O eventual ingresso de novos alunos será feito mediante avaliações no CEMO, onde, 

ao final destas lhes serão atribuídas uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com o seu 

desempenho. 

3.2 A nota mínima para que o candidato seja aprovado é 6,0 (seis) 

3.3 As avaliações serão classificatórias e eliminatórias de acordo com o número de vagas; 

3.4 O candidato que faltar no dia das avaliações será desclassificado. 

3.5 Os candidatos serão classificados em ordem decrescentes de acordo com a nota que 

os mesmos obtiverem. 

3.6 As avaliações acontecerão nos dias 04,05 e 06 de julho de 2017 nos seguintes horários: 

De 09 h às 12 e 14 às 17h, e serão realizadas nas dependências do CEMO que está situado 

na Av. Pan Nordestina S/N Complexo de Salgadinho – Olinda/PE (Telefone: 3241- 

5065). 

http://www.olinda.pe.gov.br/


3.7 Na prova serão avaliados itens relacionados a percepção musical do candidato. 

 

 
4. DOS CONTEÚDOS A SEREM AVALIADOS: 

 

 
4.1 Os candidatos serão avaliados nos seguintes itens: 

a) reprodução e diferenciação entre sons fortes e sons fracos, sons longos e sons curtos, 

sons agudos e sons graves (de acordo com o material apresentado pelo avaliador). 

b) reprodução de células rítmicas e melódica (de acordo com o material apresentado pelo 

avaliador). 

c) para os candidatos com Necessidades Educativas Especiais, haverá apenas uma 

entrevista. 

 

 
5. DO RESULTADO: 

 

 
5.1 A divulgação do resultado será feita no dia 13 de julho de 2017 no CEMO às 17h, 

por afixação da listagem nos quadros de avisos, bem como no site  

www.olinda.pe.gov.br com finalidade meramente informativa. 

 

 
6. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 

 
6.1 havendo empate entre os candidatos, será considerado a fins de desempate, a ordem de 

inscrição realizada por eles, ou seja, terá prioridade o candidato que se inscreveu antes do seu 

concorrente empatado. 

 

 
7. DA MATRÍCULA: 

 

 
a) período: 20, 21 e 24 de julho de 2017. 

b) Não haverão matriculas para retardatários. 

c) o preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de nota obtida pelos 

candidatos, respeitando a nota mínima exigida para aprovação e o quantitativo de vagas 

disponibilizadas. 

d) ocorrendo o não comparecimento do candidato classificado para efetivar sua matrícula, 

a vaga será disponibilizada aos outros candidatos que obtiveram nota acima de 6,0 e não 

foram chamados. 

http://www.olinda.pe.gov.br/


8. DAS DOCUMENTAÇÕES: 

 

 
8.1 no ato da matricula o candidato, obrigatoriamente, deverá estar portando os seguintes 

documentos: 

a) Cópia de RG e CPF (no caso de menor de idade, RG e CPF do responsável) 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento 

c) Comprovante de residência 

d) Uma foto 3×4 

e) Taxa de matrícula: R$ 40,00 (quarenta reais) 

 

 
9. DA MENSALIDADE: 

 

 
9.1 o aluno terá que pagar a matrícula e mensalidade no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) 

9.2 os alunos oriundos da Rede Municipal de Olinda estão isentos da taxa de matrícula e 

do pagamento de mensalidades 

 

 
10. DO INÍCIO DAS AULAS: 

 

 
10.1 as aulas iniciarão em 01 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Olinda, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO SOUZA SILVA 

Secretário de Educação, Esporte e Juventude de Olinda - SEEJ 


