
 

 
 
 
 
 

 

 EDITAL 2018.2 
 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE OL INDA,  
através da Secretaria Executiva de Programas e Políticas Educacionais - SEPPE torna 
público o Edital para o preenchimento de vagas nos cursos do Centro de Educação 
Musical de Olinda - CEMO, para o segundo semestre de 2018. 

 
1. Das 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 Os Cursos serão ofertados no CEMO  que está situado na Av. Pan 
Nordestina S/N - Complexo de Salgadinho – Olinda/PE – Fone (81) 3241.5065 
 

1.3 O processo seletivo, anunciado neste edital, terá validade para o segundo 
semestre de 2018. 

 
2. Das Inscrições: 

 

2.1 O período de inscrição para os novos alunos obedecerá ao cronograma de 
execução. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, 
através do site www.olinda.pe.gov.br portal do CEMO – Olinda. 
 
2.2 O formulário de inscrição deverá ser preenchido sem lacunas, caso contrário 
impedirá a efetivação da matrícula. Ao final, o candidato deverá imprimir seu 
comprovante em PDF. 
 
2.4 O candidato que necessitar fazer alguma modificação em sua inscrição 
poderá acessar o sistema no período proposto no cronograma de execução. Evite 
fazer uma nova inscrição com o intuito de modificar alguma informação.  
 

2.5 Se o candidato fizer mais de uma inscrição só será validada a sua última 
inscrição. Da mesma forma, em caso de modificação de informações, só será 
considerada válida a última informação colocada no sistema. 
 
 



 

3. Do Processo Seletivo: O processo seletivo será por sorteio em data e horário 
propostos no Cronograma de Eventos.  

              
Disposições Gerais: 

• No ato da inscrição, o candidato escolherá a opção do turno pretendido. O 
candidato poderá ter aulas em 01(um), 02(dois) ou 03(três) dias na semana 
de acordo com os horários dispostos; 

1. Departamento Infantil (de 6 A 12 anos) 

• A idade mínima para ingresso no CEMO é a partir de 06 anos. O aluno 
precisa ter 06 anos completos no 1º dia de aula;  

 
• Para a faixa etária de 06 a 12 anos não haverá ofertas no turno da noite. O 

sorteio será aberto ao público, embora não seja obrigatória a presença do 
candidato ou responsável no ato do sorteio; 

 
2. Jovens e Adultos (Curso Regular) (dos 13 aos 45 anos) 
 
3. Curso Livre (a partir dos 18 anos) 
 
• Curso com dois anos de duração; 
 
• Nesse curso serão oferecidas as disciplinas Teóricas para formação básica e a 

prática instrumental;  

4. Do Resultado: 
 
A divulgação do resultado será feita de acordo com o Cronograma de Eventos, por 
afixação da listagem nos quadros de avisos do CEMO, bem como no site 
www.olinda.pe.gov.br com finalidade meramente informativa; 
 
5. Do Cronograma de Eventos: 

  
ATIVIDADES DATAS 

Divulgação do Edital 11/06 
Período de inscrição (Novos Alunos) 18 a 29/06 

Realização do Sorteio 09/07 (Manhã – 10h00) 
Divulgação do Sorteio (Alunos Novos) 10/07 

Entrega da Documentação (alunos sorteados) 11 a 13/07 
Matrículas Novos Alunos  23 a 27/07 

Início das Aulas 07/08 
 
 
6. Das Disposições Finais: 

Não haverá matrícula para retardatário; 
 



 

7. Da Documentação: 

No período de entrega da documentação, o candidato deverá estar portando os 
seguintes documentos com fotocópias legíveis: 

• RG e CPF (no caso de menor de idade, do responsável); 
• Certidão de Nascimento ou Casamento; 
• Comprovante de residência; 
• 1 (Uma) foto 3×4; 
• Receber o boleto com a Taxa de matrícula no valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais) para, após quitação, ser apresentado no CEMO no período de 
matrícula. 

 
8. Da Mensalidade: 
 

• A taxa de mensalidade está fixada no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).  
 

• Terá isenção nas mensalidades os alunos da Rede Oficial de Ensino 
Municipal de Olinda e servidores da Prefeitura de Olinda; 

 
9. Do Início das Aulas: 

 
• As aulas iniciarão a partir do dia 07 de agosto de 2018 no turno escolhido      

pelo candidato. 
 

 

 
Olinda, 11 de junho de 2018. 

 
 
 
 

 

PAULO ROBERTO SOUZA SILVA 
Secretário de Educação, Esporte e Juventude de Olinda – SEEJ 
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